C++ dla osób bez doświadczenia
Zaczynamy
W tej części będziesz rozwijał swoje podstawowe umiejętności w zakresie rozumienia i pisania prostych
programów. Programy komputerowe są tym co mówi komputerowi w jaki sposób rozwiązać problem. Problemy
najprostsze mogą być rozwiązywane za pomocą prostej sekwencji kroków Programy te nie będą sprawdzały
żadnego warunku, ani nie będą zawierały żadnych powtórzeń. Z tego rodzaju programami będziemy się
zajmować w tej części. Na koniec tej części będziesz rozumiał, modyfikował i tworzył proste programy,
komunikować się z użytkownikiem i rozwiązywać proste problemy.
Pierwszy prosty program
Zaczniemy od prostego programu komputerowego, który możesz natychmiast uruchomić na swoim komputerze.
Wypróbuj ten program jeśli to możliwe, ponieważ później będziesz musiał wiedzieć jak uruchamiać inne programy
na komputerze. Do uruchomienia tego programu użyj swojego kompilatora C++.
Program c_sal.cpp, wyświetla obrazek na ekranie. Oto zawartość tego programu:
#include "franca.h"
athlete Sal;
void mainprog()
{
Sal.ready();
Sal.say("Hi!");
}
Spójrzmy co robi każda linia.
#include ... Ta linia mówi komputerowi ay pobrał inne linie, które przygotował autor, i uzwględnił je w
programie. Te dodatkowe linii zawierają instrukcje dla komputera aby uczynić program łatwiejszym i ciekawszym
.Komputer zna te linie poprzez nazwę pliku franca.h. W rzeczywistości ta linia nie należy do języka C++..
Instruuje kompilator (dokładniej część kompilatora o nazwie preprocesor) aby znalazł te przygotowane wcześniej
części programu i udawał ,że zostały wprowadzone w tym miejscu programu. Możliwe jest użycie fragmentów
programu które albo ty albo ktoś inny stworzył w programie. jest to prawdziwa oszczędność czasu. Kilka działań
jakie musimy wykonać często mogą być dostarczone z kompilatorem, kupione od niezależnych sprzedawców lub
udostępnione przez kolegów. Następnie przy użyciu dyrektywy #iclude, można je dołączyć do naszych programów
athlete sal. Będziemy korzystać z jednego konkretnego obiektu, które pomogą Ci napisać pierwsze programy.
Ten obiekt tworzy obrazek w którym ludzik wykonuje ćwiczenia fitness. We franca.h, wyjaśniamy komputerowi
,że używamy jednego określonego rodzaju lub klasy lub obiektu; nazywamy tą klasę athlete. Nazywamy tego
atletę Sal. Ta linia po prostu wyjaśnia ,że Sal jest obiektem klasy athlete. Ponieważ obiekty klasy athlete ma
obrazki w kilku pozycjach, Sam ma je również.
void mainprog(). Linia ta zaczyna opis głównego zbioru działań jakie chcesz aby wykonał komputer. Te
działania składają się z instrukcji zawartych między otwierającym a zamykającym nawiasem klamrowym({})
W C++ nawiasy klamrowe ograniczają zbiór działań
W rzeczywistości, w C++ główny zbiór działań jest oznaczany przez main lub winmain. Nazwa mainprog jest
używana tylko w tym tekście.
Sal.ready. Ta linia mówi ,że chcemy aby Sal był gotowy (gotowym, to znaczy zakładamy początkową pozycję do
ćwiczenia). Aby to zrobić, wysyłamy komunikat (ready) do naszego obiektu (Sal). Zwykle formatem do wysyłania
komunikatów jest nazwa obiektu (Sal), kropka, i nazwa komunikatu (ready). Nazwa komunikatu znajduje się w
nawiasach okrągłych
Sal.say("Hi!"). To jest inny komunikat wysyłany do Sala. Chcemy aby Sal powiedział "hi" i jest to łatwy sposób
zrobienia tego. Czy Sal rzeczywiście mówi? Cóż, jeszcze nie, ale odbierzemy jego wiadomość! Załóżmy ,ze , w tym
przypadku, jest coś wewnątrz nawiasów okrągłych - to co chcemy aby powiedział Sal. Zamykamy słowo Sal w
podwójnym cudzysłowie.
Oto wynik naszego programu

Wysyłanie komunikatów
Zacznijmy coś pisać. Powiemy komputerowi aby działał z czymś co się nazywa obiektami. Aby zacząć zabawę w
sposób łatwy i ciekawy, dostarczmy kilka obiektów. Z pierwszym się już spotkałeś, to Sal. Sal był naszym
towarzyszem na początku. Sal jest obiektem , który może być wyświetlony w kilku pozycjach:
* gotowy
* w górę
* w lewo
* w prawo
Musimy wysłać Salowi właściwy komunikat taka by pojawił się w pożądanej pozycji. Może odgadłeś ,że tworzymy
atletę w ten sposób aby rozumiał komunikaty takie jak gotowy, w górę ,w lewo ,w prawo i może w odpowiedzi
przyjąć właściwą pozycję.
W literaturze programistycznej, mówimy ,że wysyłamy komunikat do obiektu kiedy chcemy aby obiekt coś zrobił.
W bardziej specyficznej literaturze C++, mówi się, że używamy jednej z funkcji składowych aby chcemy aby coś
zrobił, Oba opisy odnoszą się do tego samego. Termin komunikat może wydawać się bardziej właściwy na tym
etapie. W pierwszym programie, poinstruowaliśmy Sala, aby przyjął pozycję gotowości i powiedział "Hi!" , jednak
zanim wyślemy Salowi komunikat spójrzmy na kilka podstaw programowania.
Piszemy jedno wyrażenie na linię
Wyrażenia są instrukcjami dla komputera. Niektóre wyrażenia są komunikatami obiektów. Komunikaty są
instrukcjami, które obiekty wiedzą jak przestrzegać. Komputer (i jego obiekty) mogą zajmować się jedną
instrukcją w danym czasie. Możesz pisać więcej niż jedną instrukcje od lewej do prawej w tej samej linii.
Jednakże, programiści komputerowi już dawno ustalili ,że bardziej wygodnie jest pisać każdą instrukcję w
oddzielnej linii
Możesz używać tylko komunikatów, które rozumieją twoje obiekty
W tym przypadku, możesz użyć tylko komunikatów takich jak gotowy, w górę, w lewo i w prawo. Jeśli powiesz
Salowi w dół, na przykład, nie zrozumie tego, ponieważ nie wie jeszcze jak to wykonać!
Klasa obiektów athlete został stworzona do odpowiedzi tylko na te określone komunikaty (innymi słowy, tylko te
składowe funkcji były zawarte w tej klasie). Poniższy rysunek podsumowuje działania jakie Sal może wykonać

Musisz określić który obiekt ma się stosować do komunikatów.
Niektóre programy mogą działać z kilkoma obiektami. Na przykład, możesz mieć dwóch atletów, Sala i Sally. Jeśli
po prostu powiesz w górę, które z nich ma to wykonać? Sal? Sally? Oboje? Musisz poprzedzić komunikat nazwą
obiektu, i musisz umieścić kropkę między nazwą obiektu a nazwą komunikatu, jak poniżej:
Sal.ready();
Musisz pozwolić komputerowi poznać obiekty jakich używasz i jakiej klasy (jakiego rodzaju) są te obiekty.

Kompilator C++ rozróżnia między małymi a dużymi literami. Sal to nie to samo co sal. Nazywa się to
uwzględnieniem wielkości liter i musisz mieć to na uwadze. Musisz uważać aby nazywać polecenia i klasy
jednakowo w całym programie. Użycie Sal w jednym miejscu a sal w drugim może spowodować błąd. Każda
instrukcja w programie musi kończyć się średnikiem (jest kilka wyjątków, takich jak include, void mainprog).Aby
wysłać komunikat do obiektu, użyj nazwy obiektu, kropki i komunikatu po którym znajduje się otwierający i
zamykający nawias okrągły. Np.
Sal.ready ();
mówi obiektowi Sal aby przyjął pozycję gotowości.
Pluskwy?
Może już zauważyłeś ,że wszelkie drobne pomyłki (takie jak błąd ortograficzny w nazwie, brak kropki, itd)
powodują ,że albo komputer wysyła komunikat błędu lub działa niewłaściwie. Jeśli komputer nie robi rzeczy
poprawnie ,to znaczy ,że powiedziałeś mu aby działał niewłaściwie! Możesz czasami poczuć ,że komputer jest
szalony, ale jeśli spokojnie sprawdzisz swoje instrukcje, są szanse ,że zrobiłeś coś źle. Takie błędy są nazywane
pluskwami w żargonie programistycznym
Klasa athlete
Możesz zadeklarować obiekty z klasy athlete i używać ich w programach. Wszystkie obiekty tej klasy mają
charakterystyki (podsumowane na powyższym rysunku). Każdy obiekt zajmuje kwadrat na ekranie. Pierwszy
obiekt zajmuje lewy górny kwadrat, a każdy następny obiekt deklasuje zajmowanie kwadratu po prawej. Obiekty
te mają kształty, jakie są rysowane w odpowiedzi na komunikat:
*
*
*
*

ready
up
left
right

Dodatkowo, atleci chcieliby coś ci powiedzieć. Aby tak się stało, wyślij komunikat say do atlety (zamykając
komunikat w nawiasach i zamykając słowa jakie chcesz powiedzieć w podwójny cudzysłów)
Zrozumieć argumenty
Argumenty modyfikują efekt komunikatu. Na przykład, możliwe jest zmodyfikowanie szybkości z jaką działa atleta
przez określenie ile sekund atleta pozostaje w żądanej pozie. Komunikat say również ma argument, który określa
to co chce powiedzieć atleta. Ruchy mogą być wykonywane szybciej lub wolniej. Aby zmodyfikować szybkość,
wszystko co musimy zrobić to dołączyć liczbę sekund jako argument wewnątrz nawiasów. Na przykład, poniższe
linie:
Sal.left(5);
Sal.up(8);
powodują ,że Sal pozostaje w pozycji lewej przez 5 sekund a potem przechodzi do pozycji górnej i pozostaje tam
8 sekund .Argumenty ready, up, left i right mogą być liczbami z częściami ułamkowymi. Na przykład:
Sal.left(0.5);
Jeśli nie dostarczysz argumentu, zakładana jest 1 sekunda. Jeśli użyjesz zera jako argument, działanie jest
wykonywane tak szybko jak może przetworzyć komputer.(Prawdopodobnie nawet nie zauważysz tego ruchu.).
Ready, up, left i right mogą używać argumentów numerycznych, to znaczy, liczby która określa długość czasu. Z
drugiej strony ,say może używać albo liczba albo sekwencji znaków, cyfr i znaków, i będzie je wyświetlać
dokładnie tak jak pojawiają się wewnątrz podwójnych nawiasach.
Ostrzeżenie. Nie zapomnij! Jeśli zapisujesz zmodyfikowany program, możesz utracić oryginał! Zachowaj stary
program pod inną nazwą.
Dlaczego, kiedy Sal chce coś powiedzieć, zamykamy to "coś" w nawiasach?. Cóż załóżmy ,że chcemy aby Sal
powiedział cześć. Wysłanie komunikatu takiego jak ten:
Sal.say(cześć);
Spowoduje problem. Cześć jest poprawną nazwą dla obiektu, a komputer nie wie czy chcesz napisać litery c-z-eś-ć na ekranie ,czy chcesz zapisać zawartość obiektu cześć. Dlatego, nawiasy mówią komputerowi ,że chcesz
wyświetlić dokładnie to , co jest wewnątrz nawiasów.
Notka. Musimy zawsze używać cudzysłowów (" ") w C++ dla oznaczenia tekstu ,jaki będzie się pojawiał na
ekranie. Kompilator C++ rozróżnia między cześć a "cześć"
Dbanie o estetykę programu C++ Dobry programista zawsze obawia się ,że inni mogą nie zrozumieć tego co

zrobił. Nigdy nie zakładaj ,że wszystko co musisz zrobić to mieć swój program. Ty lub ktoś inny może go używać
lub modyfikować. Co gorsza, może będziesz musiał używać lub modyfikować program napisany przez kogoś
innego! W każdym razie, ważne jest aby ktoś mógł przeczytać i zrozumieć twój program bez problemów. Jednym
ze sposobów jest zastosowanie komentarzy, linii wyjaśniających wstawionych w kodzie. Linie te nic nie robią w
programie ,a komputer je ignoruje. One po prostu objaśniają co robisz w programie (W późniejszym czasie mogą
Tobie przypomnieć co robią). Możesz nie chcieć stosować komentarzy w programach nad jakimi pracujesz,
ponieważ są małe (i masz nadzieję) łatwe do zrozumienia. Ale nie daj się nabrać. Programy rozrastają się. Zacznij
korzystać z komentarz już teraz! Możesz dodawać komentarze w C++ przez poprzedzenie tekstu dwoma
ukośnikami (//). Jeśli top zrobisz, cały tekst do końca linii jest uznawany za komentarz. Na przykład nasz program
może wyglądać tak:
#include "franca.h" :
athlete Sal; // Deklarujemy Sala jako atletę:
void mainprog() // Program zaczyna się tutaj:
{:
Sal.ready(); // Mówimy Salowi aby pojawił się
// w pozycji Ready:
Sal.say("Hi!"); // Mówimy Salowi aby powiedział "Hi!" :
} // Program kończy się tutaj
Możesz napisać co chcesz po dwóch ukośnikach. Jeśli tekst nie mieści się w jednej linii, nie ma problemu. Użyj
kolejnej linii, jak w przypadku polecenia Sal.ready(). Można używać ukośników na początku linii lub w dowolnym
miejscu. Tylko nie zapomnij o ich stosowaniu!
Wskazówka. Poza komentarzami wyjaśniającymi, zawsze jest dobrze podać imię, nazwisko, datę napisania
programu, datę ostatniej modyfikacji, krótki opis programu. Opis jest pomocny kiedy później szukasz konkretnego
programu.
Zrozumienie sekwencji
Aby wykonać zadanie, musisz wyjaśnić komputerowi etapy postępowania. Oczywiście, musisz wiedzieć jak mu to
wyjaśnić. Algorytm jest szczegółowym, dokładnym opisem jak wykonać zadanie i może być wyrażony w
dowolnym języku. Program jest algorytmem w formie w jakiej może zrozumieć go komputer. My będziemy bada
tylko algorytmy sekwencyjne, które obejmują sekwencję kroków, które są wykonywane jeden po drugim. Później
przyjrzymy się jak dołączyć powtórzenia i podejmowanie decyzji.
Jeden krok w danym czasie.
Jeśli możesz napisać przepis na gotowanie jajek lub jeśli możesz napisać wskazówki jak dotrzeć do teatru, nie ma
powodu abyś nie wyjaśnił komputerowi jak rozwiązać problem. Musisz zapamiętać tylko parę rzeczy:
*Nie możesz wyjaśnić rzeczy których nie znasz. Nie można powiedzieć komuś jak znaleźć teatr miejski jeśli nie
wiemy gdzie jest. Bez względu na to co chcesz wyjaśnić ,czy to osobie czy komputerowi, musisz być pewien ,że
wiesz o czym mówisz
*Nic nie jest oczywiste dla komputera. Człowiek nie jest tak głupi jak komputer. Komputer nie jest rozsądny Jeśli
nie wyjaśnisz mu szczegółowo, komputer może utknąć.
Podawanie instrukcji Salowi
Zacznijmy mówić Salowi aby wykonał pewne ćwiczenia gimnastyczne. Na przykład:
ready
up
ready
Jak myślisz , możemy napisać do tego program? Wszystko co musisz zrobić to wysłać Salowi właściwe
komunikaty. Dlaczego nie uprościć i dołączyć nowe komunikaty do pierwotnego programu jakie chcemy wysłać
Salowi? Pamiętaj:
* Zapisujemy jedną instrukcję w każdej linii
* Nie zapomnij o średniku
* Upewnij się, że wiadomości do Sala zawiera jego imię, kropkę i komunikat po którym występuje (). Na przykład,
Sal.right(), Sal,left (), itd.
Po poprawnym wykonaniu ćwiczenia, powinieneś zobaczyć Sala ruszającego ramieniem w górę i z powrotem na
dół. Chcesz wypróbować coś innego? Na przykład to:
ready
up
left

up
ready
up
right
up
ready
Zobaczysz wtedy ćwiczącego Sala
Wypróbuj dla zabawy
* Zmień poprzedni program do ćwiczeń fitness taka by szedł wolniej. Umieść liczbę, taką jak 3, wewnątrz
nawiasów, dla wiadomości takich jak ready, up, lefti right
* Zmień program do ćwiczeń na szybszy. Umieść zero wewnątrz nawiasów.
* Zmień program c_sal.cpp aby Sal mówił "Sal" zamiast "Hi".
* Zadeklaruj inny obiekt , powiedzmy Sally. Niech każdy obiekt ma swoją nazwę.
* Niech Sal i Sally wykonują następujące ćwiczenia:
ready
up
left
up
right
up
ready
*Niech Sal mówi co chce robić (ready, up, left, right , góra, zrobione!) podczas ćwiczeń
Teraz już umiesz
*Zidentyfikować instrukcje programu wewnątrz kodu C++
*Wysłać komunikat do obiektów różnych typów, w tym łańcuchy (tekst), taki jak "Hello!" i liczby
*Zrozumieć algorytmy sekwencyjne
*Użyć obiektów athlete
*Używać komentarzy

Wyświetlanie informacji dla użytkownika
Nauczysz się jak śledzić upływ czasu podczas uruchamiania programów i jak zarobić aby komputer czekał
określony czas. Można to zrobić obiektami klasy Clock. Dowiesz się jak komputer komunikuje się z Tobą lub innym
użytkownikiem. Często będziesz musiał wyświetlić jakieś wartości lub słowa ,które odzwierciedlają to co robi
program lub jego wyniki. Do tego celu wygodne są obiekty Box. Możesz użyć pola do wyświetlenia wartości lub
komunikatu. Każde pole może również mieć etykietę, które określają ich przeznaczenie. Aby tworzyć ciekawsze
programy, nauczysz się jak używać innej klas obiektów, klasy Robot. Obiekty tej klasy są przydatne dla rysowania
prostych kształtów na ekranie.
Użycie obiektów Clock
Deklarujemy obiekty typu Clock (odnotuj ,że pierwszy znak to duża litera) aby śledzić czas w swoich programach.
Podobnie jak inne obiekty użyte w programie, musisz zadeklarować obiekt przez podanie jego identyfikatora:
Clock mojzegarek; /// mojzegarek jest to Clock
Po zadeklarowaniu tego obiektu, możesz użyć go do wykonania następujących rzeczy:
*Śledzić upływający czas od zadeklarowania obiektu
*Oczekiwać określony okres czasu przed kontynuowaniem programu
Możesz restartować zegar w dowolnym czasie.
Wysyłanie komunikatów do Clock
Nauczysz się jak śledzić upływ czasu podczas uruchamiania programów i jak zarobić aby komputer czekał
określony czas. Można to zrobić obiektami klasy Clock. Dowiesz się jak komputer komunikuje się z Tobą lub innym
użytkownikiem. Często będziesz musiał wyświetlić jakieś wartości lub słowa ,które odzwierciedlają to co robi
program lub jego wyniki. Do tego celu wygodne są obiekty Box. Możesz użyć pola do wyświetlenia wartości lub
komunikatu. Każde pole może również mieć etykietę, które określają ich przeznaczenie. Aby tworzyć ciekawsze
programy, nauczysz się jak używać innej klas obiektów, klasy Robot. Obiekty tej klasy są przydatne dla rysowania
prostych kształtów na ekranie.

Użycie obiektów Clock
Deklarujemy obiekty typu Clock (odnotuj ,że pierwszy znak to duża litera) aby śledzić czas w swoich programach.
Podobnie jak inne obiekty użyte w programie, musisz zadeklarować obiekt przez podanie jego identyfikatora:
Clock mojzegarek; /// mojzegarek jest to Clock
Po zadeklarowaniu tego obiektu, możesz użyć go do wykonania następujących rzeczy:
*Śledzić upływający czas od zadeklarowania obiektu
*Oczekiwać określony okres czasu przed kontynuowaniem programu
Możesz restartować zegar w dowolnym czasie.
Wysyłanie komunikatów do Clock
Obiekty Clock mogą odpowiadać na następujące komunikaty:
wait(seconds);
time();
reset();
Komunikat wait(seconds); informuje komputer aby zaczekał liczbę sekund określoną w argumencie wewnątrz
nawiasów. Liczba może zawierać część ułamkową.
Komunikat time () powoduje ,że Clock tworzy wynik, który jest czasem (w sekundach) jaki upłynął od
zainicjowania Clock , lub jego utworzenia.
Komunikat reset (); resetuje Clock. Każdy zegar jest automatycznie resetowany (do zera) przy deklaracji więc nie
musisz resetować zegara przed jego użyciem
Wstawianie słów w usta Sala z Clock
Załóżmy ,że chcesz użyć zegara aby Sal mógł powiedzieć "Hello!" a po 3 sekundach , powiedzieć "Jak się masz?".
Wszystko co musisz zrobić to:
1.Wysłać komunikat do Sala aby powiedział "Hello!"
2.Wysłać komunikat do obiektu Clock aby odczekał 3 sekundy
3.Wysłać wiadomość do Sala aby powiedział "Jak się masz?"
Musisz jednak zadeklarować obiekt klasy athlete(Sal) i zadeklarować obiekt klasy Clock aby można było tego użyć.
Również musisz wysłać komunikat do Sala aby pokazać jego samego (ready); w przeciwnym razie będzie
niewidoczny!
W poniższym programie C1CLOCK.CPP , obiekt o nazwie mojzegarek funkcjonuje jako zegar.
#include "franca.h" C1CLOCK.CPP
void mainprog()
{
Clock mojzegarek;
athlete Sal;
Sal.ready(); // Pokazuejmy Sala
Sal.say("Hello!"); // Mówi Hello!
mojzegarek.wait(3); // czeka 3 sekundy zanim
// zrobi kolejną rzecz
Sal.say("Jak się masz?"); // teraz mówi "Jak..."
mojzegarek.wait(1); // czeka 1 sekundę...
}
Argumenty obiektu Clock są liczbami , które mogą zawierać część ułamkową. Czas zwracany przez komunikat
message () również ma część ułamkową. Możesz zatem określić czas oczekiwania na pół sekundy za pomocą
polecenia takiego jak następuje :
mojzegarek.wait(0.5) ;
Obiekt mojzegarek był automatycznie resetuje się do zera kiedy program zaczyna wykonywanie. Możemy, w tym
momencie ,wyświetlić czas jaki upłynął w sekundach przez dołączanie instrukcji takiej jak :
Sal.say(mojzegarek.time() );

Możemy zobaczyć ,że rzeczywisty czas jaki upłynął od początku programu, ponieważ mojzegarek.time() powoduje
,że Clock zwraca wartość minionego czasu. Jak dotąd ,jedynym sposobem pokazania wartości jest posiadanie
atlety z wartością "say"
Przed uruchomieniem
Ekran bez podpowiedzi jak zacząć. Jest to powszechny symptom początkujących. Proponujemy rozważyć
zapisywanie niektórych działań które są potrzebne w prostym języku. Można wprowadzić je jako komentarze.
Kiedy to zrobisz, twój umysł będzie zorganizowany i zaczniesz rozumieć problem. Na przykład chcesz wyświetlić
Sala mówiącego "Sally , gdzie jesteś?". Potem, po 5 sekundach chcesz wyświetlić Sally, mówiąc "Tu jestem!".
Postać może powiedzieć tylko krótkie słowa, ponieważ nie więcej miejsca w polu wyświetlanie. Można jednak
mieć postać mówiącą dłuższe sentencje przez podzielenie ich na mniejsze kawałki. Zatem ,zamiast Sala
mówiącego "Sally, gdzie jesteś?", może powiedzieć to zdanie w kilu słowach w czasie, z 2 sekundowym
przedziałem między słowami. Postępując z naszą sugestią o zapisywaniu działań jako komentarzy, możesz mieć
następujące komentarze:
/ / Deklaruję dwie postacie
//Pokazuję Sala na ekranie
//Sal ma powiedzieć "Sally , gdzie jesteś?"
// czekamy 2 sekundy dla każdego słowa
//Czekamy 5 sekund
//Pokazujemy Sally
//Sally ma powiedzieć "Tu jestem"
//Czekamy 2 sekundy między słowami
Te komentarze w rzeczywistości opisują algorytm programu. Możesz patrząc na nie i wyczuć gotowy do napisania
program. Jeśli nie, zmień je lub wprowadź lepsze wyjaśnienia dopóki nie zobaczysz całkowicie wyjaśnionego
programu. Być może nie podoba ci się komentarz , który mówi ,że Sal ma powiedzieć sekwencję słów, czekać 2
sekundy między każdym słowem. Być może chcesz to wyjaśnić lepiej. Żaden problem - po prostu zmień ten
komentarz
//Sal ma powiedzieć "Sally!"
//Czeka 2 sekundy
//Sal ma powiedzieć "Gdzie"
//Czeka 2 sekundy
//Sal ma powiedzieć "jesteś?"
Wstawiamy te komentarze we właściwe miejsce, i kończymy algorytm :
/ / Deklaruję dwie postacie
//Pokazuję Sala na ekranie
//Sal ma powiedzieć "Sally!"
//Czeka 2 sekundy
//Sal ma powiedzieć "Gdzie"
//Czeka 2 sekundy
//Sal ma powiedzieć "jesteś?"
//Czeka 5 sekund
//Pokazuję Sally
//Sally ma powiedzieć "Tutaj jestem"
//Czekamy 2 sekundy po każdym słowie
Dodawanie instrukcji do komentarzy
Teraz, kiedy mamy dobry opis programu, możemy zostawić każdy komentarz dokładnie gdzie jest i zaczniemy
dołączyć rzeczywiste instrukcje C++. Na przykład, do poniższej linii:
// Deklarujemy dwie postacie
dołączamy coś takiego:
athlete Sal, Sally;
Dodaj wszystkie instrukcje a program będzie gotowy. Staraj się przyjąć praktykę przedstawiania etapów
programu jako komentarzu, a następnie dodawania instrukcji. Może to być szczególnie przydatne, jeśli nie wiesz

jak zacząć. Jako ćwiczenie, spróbuj zakończyć ten program i uruchomić go.
Użycie obiektów Box
Załóżmy ,że jednym z programów powyższych chcesz wyświetlić czas jego trwania . Można łatwo to uzyskać z
obiektem Clock .Ale gdzie wyświetlić tą wartość? Jedyną opcja jaką dotąd omawialiśmy jest posiadanie Sala
"mówiącego" wartość czasu. Jeśli chcemy tą informację w inny sposób, potrzebujemy innego obiektu. Obiekty
Box są podobne do obiektów athlete. Po zadeklarowaniu obiektu Box (zauważ duża literę "B") możesz użyć go do
"powiedzenia" czego chcesz , podobnie jak robiłeś z obiektem athlete. Obiekty Box różnią się od obiektów athlete
na dwa sposoby:
* Żadna postać nie jest z nimi powiązana
* Obiekt Box może mieć etykietę
Pola są automatycznie umieszczana jedna pod drugą po prawej stronie ekranu. Na przykład, wyświetlając czas
możemy zadeklarować obiekt Box jak poniżej:
Box display ("Time: ")
W dowolnym punkcie, można teraz użyć tego pola do wyświetlenia wartości czasu, który jest utrzymywany przez
istniejący zegar , mojzegarek:
display.say(mojzegarek.time() );
W tym przypadku słowo Time: jest etykietą pola, jak wskazano deklaracji. Wartość czasu jest pokazana jako
zawartość pola. Jeśli zadeklarowałeś więcej jak jedno pole , kolejne pola pojawią się poniżej ostatniego.
Wielka Ucieczka - część I
Użyjemy obiektów Robot dla zasymulowanie sytuacji w której zgubiłeś się w labiryncie i badasz alternatywy
Obiekty Robot
Obiekt Robot składa się z robota wewnątrz pomieszczenia, które może ale nie musi mieć ściany blokujące drogę.
Standardowe obiekty Robot są umieszczone w pustym pomieszczeniu w lewym górnym rogu ekranu. Jest to
dobry pomysł aby zmusić robota aby szedł w określonym kierunku, powiedzmy na wschód.

Aby użyć obiektu Robot w programie, musimy zadeklarować jeden (i tylko jeden) obiekt Robot. W dalszej części,
we wszystkich przykładach deklarujemy obiekt Robot nazwany Tracer. Dla wygenerowania powyższego rysunku
użyliśmy poniższego programu
#include "franca.h"
// c1robot1.cpp
Robot Tracer;
void mainprog()
{

Tracer.face(3);
Tracer.step();
}
Co może robić Robot
Tracer , jak również inne obiekty Robot, jakich użyjesz w swoich programach, wiedzą jak zareagować na poniższe
komunikaty:
step(). Przyjmuje jeden krok w przód. Opcjonalnie można określić liczbę kroków wewnątrz nawiasów. Robot nie
sprawdza ścian. Każdy krok ma standardową ilość czasu ,ustawione przez timescale. Czas domyślny to 1 sekunda
left() .Skręca o 90 stopni w lewo
right() .Skręca o 90 stopni w prawo
seewall(). Sprawdza ścianę przed sobą (kolejny kwadrat). Ten komunikat zwraca 1 jeśli jest ściana i zero w
przeciwnym razie
seenowall(). Sprawdza brak ściany przed sobą (kolejny kwadrat). Zwraca 1 jeśli brak ściany , i zero w przeciwnym
razie.
face(integer). Zwraca robota twarzą w określony kierunku. Kierunek jest liczbą całkowitą (0,1,2, lub 3)
określającym północ, zachód, południe i wschód. Jeśli jest podana inna wartość, używana jest reszta z dzielenia
przez 4
mark(). Oznacza kolejny kwadrat na mapie używając danego koloru. Jeśli nie określono żadnej wartości, używane
jest dwa (zielony). Poniżej pokazane są koloru i ich odpowiednie wartości:
biały - 0
czerwony - 1
zielony - 2
niebieski - 3
jasnoniebieski - 4
różowy - 5
żółty – 6
black – 7
say('komunikat"). Wyświetla "komunikat" na ekranie, jeśli robot się wypowie. Komunikat może być liczbą
całkowitą (w przypadku której, pomijamy cudzysłów) lub kilka słów (otoczone nawiasami). Unikamy przekroczenia
12 znaków w ciągu
timescale(wartość) Zmienia timescale. Nie musisz tego używać chyba ,że chcesz zmienić wartość domyślną, w
którym każdy krok ma 0,1 sekundy. Na przykład jeśli chcesz zwolnić Tracera tak aby spędzał0,5 sekundy w
każdym kroku ,możesz zrobić to:
Tracer.timescale(0.5);
Składnia C++ dla obsługi wszystkich obiektów jest dokładnie taka sam czy pracujesz z postaciami, zegarem czy
robotami. Aby wysłać komunikat do obiektu, używamy nazwy obiektu, kropki a potem wiadomości po której
występują nawiasy. Dlatego też, jak pokazano w powyższym programie aby mieć krok w przód użyjemy instrukcji
takiej jak ta:
Tracer.step();
Tracer pojawia się na ekranie z ramieniem wskazującym kierunek w którym maszeruje. W poniższym przykładzie
robot przesuwa się w pustym pomieszczeniu, więc nie musisz sprawdzać jego wpadania na ściany.
Poruszanie robotem
Teraz zmodyfikujemy powyższy program i poeksperymentujemy. Zaczniemy od czterech kroków. Możemy to
zrobić przez powtórzenie tych kroków:
Tracer.step();
Tracer.step();
Tracer.step();
Tracer.step();
lub przez wskazanie liczby kroków wewnątrz nawiasów:
Tracer.step(4);

Tak będziemy to robić teraz. Później, nauczysz się jak powiedzieć komputerowi aby powtarzał sekwencję
instrukcji.
Oznaczenie drogi Tracera
Teraz namalujmy kwadraty po jakich porusza się Tracer aby można było widzieć jego ścieżkę. Robot może
zaznaczać ten kwadrat, który jest bezpośrednio przed danym kolorem. Czy możemy zmodyfikować program tak
,aby Tracer oznaczał kwadraty jakie przeszedł? Pamiętaj , Tracer nie może zaznaczać kwadratu po którym stąpa.
Tylko ten bezpośrednio przed nim. Jeśli nie zadbamy o pierwszy kwadrat, poniższy program to zrobi:
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step();
W tym programie, Tracer zaznacza i kroczy cztery razy. Początkowy kwadrat pozostaje pusty.
Zawracanie Tracera
Robot może skręcać w lewo lub w prawo i może sprostać każdemu z czterech kierunków. Kierunki są oznaczone
liczbami, jak poniżej:
Na
Na
Na
Na

północ, ku górze ekranu : 0
zachód, w kierunku lewej strony ekranu : 1
południe , w dół ekranu - 2
wschód, w kierunku prawej strony ekranu – 3

Załóżmy ,że po przejściu i zaznaczeniu czterech kwadratów, chcemy wrócić z powortme do pierwotnej pozycji.
Jak możemy to zrobić> Cóż, musimy zawrócić Trackera i wykonać krok cztery razy. Powinno nas to przenieść z
powrotem do pierwotnego kwadratu. Jak możemy tego dokonać? Albo zawrócić do jednej ze stron dwukrotnie,
lub w naszym przypadku, ponieważ Tracer skierowany był na wschód, musimy zwrócić na zachód:
Tracer.face(1);
Wstawienie słów w usta Tracera
W dowolnym punkcie, robot może cię poinformować co wydarzyło się w programie. Postać, robot mogą coś
powiedzieć. Na przykład:
Tracer.say("Zrobione")
Teraz możemy zmodyfikować program aby Tracer powiedział "idę" kiedy kroczy i zaznacza cztery kwadraty. Kiedy
Tracker wraca, mówi "wróciłem" a potem wraca do pierwotnego kwadratu.
Pomóż swojemu Mistrzowi
Wyobraź sobie ,że ty, twój Mistrz Ram i Tracer zgubiliście się w labiryncie zbudowanym z prostokątnych pól.
Jesteś w miejscu w którym pomożesz Ramowi zbadać labirynt. Jako ćwiczenie wprowadzające ,Ram zasugerował
,żeby robot został poinformowany o konieczności chodzenia, opisując kwadrat o rozmiarze 3. Jak wiesz ,Tracer
musi wykonać 3 kroki, skręcić w prawo , trzy kroki itd. To byłby algorytm:
Step
Step
step
turn right
step
step
step
turn right
step
step

step
turn right
step
step
step
turn right
Łatwo możemy zapisać to w postaci programu C++:
// Program c1robot2.cpp
#include "franca.h" // c1robot2.cpp
Robot Tracer;
void mainprog()
{
Tracer.face(3);
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step(); // Zrobiona jedna strona
Tracer.right();
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step(); // Zrobiona jedna strona
Tracer.right();
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step(); // Zrobiona jedna strona
Tracer.right(); Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step();
Tracer.mark();
Tracer.step(); // Zrobiona jedna strona
Tracer.right();
}
Czy jest coś złego w tym programie? Oczywiście .Dlaczego kwadrat mierzy 4 krok zamiast 3? Cóż , okazuje się, że
nasz program jest zły! W tym programie, pierwotny kwadrat nie jest zaliczany jako część kwadrat. Dlatego,
maszerując 3 razy po każdej stronie, skutkuje kwadratem o rozmiarze 4

Teraz już umiesz
* Śledzić upływ czasu korzystając z obiektu Clock
* Wyświetlać dane używając obiektu Box
* Używać obiektu Robot

C++ dla odpornych na wiedzę cz.II
Stawianie czoła i rozwiązywanie problemów
Najtrudniejszą częścią jest pokonanie lęku przed rozpoczęciem. Zapisz wyjaśnienia jakie przychodzą ci na myśl.
Jeśli wyjaśnieni jest złe, nie ma problemów. Łatwiej jest skorygować wyjaśnienia raz napisane. Jeśli wyjaśnienie
jes niejasne, idź dalej i dodaj do niego więcej szczegółów
Zapisz coś
Nigdy nic nie zrobisz przez patrzenie na pustą kartkę papieru lub pusty ekran. Niczego nie osiągniesz w ten
sposób. Po zapisaniu wyjaśnienia jak rozwiązać problem, przeczytaj go kilka razy. Czy jest poprawne? Jest
wszystko w porządku jeśli nie jest precyzyjne. Na przykład następujące wyjaśnienie: narysowanie kwadratu o
rozmiarze .To to co chcesz zrobić. Jednak nie jest to precyzyjne. To nie informacja dla komputera. Musisz
wyjaśnić co rozumiesz przez rysowanie kwadratu o rozmiarze 3!
Podzielenie problemu
Musisz wyjaśniać problem dopóki komputer nie zrozumie jak go rozwiązać. Ogólną ideą jest identyfikacja
mniejszych problemów, które wiesz jak rozwiązać. To przybliża cię do rozwiązania. Próbuj dzielić problem na
łatwiejsze, ale ,jeśli to możliwe, na problemy dla których masz rozwiązanie. Na przykład , aby narysować kwadrat,
można pomyśleć o rysowaniu jednej linii w danym czasie:
narysuj linię
skręć w prawo
narysuj linię
skręć w prawo
narysuj linię
skręć w prawo
narysuj linię
skręć w prawo
Byłoby wspaniale , gdyby komputer już wiedział jak narysować linię. Ale to nie problem. Możesz teraz wyjaśnić
jak narysować linię:
oznacz,
krok
oznacz
krok
To wyjaśnienie daje ci proponowany algorytm.
Ponowne użycie prostszych problemów
Na koniec można podkreślić ,że podczas rozbijania problemu na prostsze, spróbuj zidentyfikować prostsze
problemy jakich można użyć ponownie, Co mamy na myśli mówiąc o ponownym wykorzystaniu? Jeśli można
dopasować rozwiązanie jakie już masz, może użyć ponownie tego rozwiązania. Czasami jednak nie mamy kawałka
kodu wielokrotnego użytku? Co wtedy? Cóż, w takim przypadku musimy zbudować go sami.
Dlaczego komputery są takie głupie?
Następne ćwiczenie wprowadza kilka celowych błędów w programie. Został on zaprojektowany aby
wykorzystywał najczęstszych komunikatów o błędach. Zauważ ,że w wielu przypadkach komunikat nie wyjaśnia
problemu wystarczająco dobrze.
Weźmiemy nasz program i spróbujemy porobić w nim kilka rzeczy.
* Usuwamy średnik na końcu instrukcji:
Sal.ready ()
* Usuwamy jeden otwierający nawias:
Sal.ready );
* Usuwamy nawiasy otwierające
* Usuwamy linię #inline

* Usuwamy poniższą lionię:
Sal.say("Hi!");
Najczęściej, odbieramy komunikat błędów wskazujący ,że kompilator ma problemy ze zrozumieniem czego
chcemy. Spróbuj zrozumieć dlaczego te komunikaty pojawiają się i co powoduje problemy. Na przykład, usunięcie
średnik powoduje ,że kompilator myśli ,że instrukcja się nie kończy, a komputer kontynuuje od kolejnej linii.
Teraz, ponieważ
Sal.ready() Sal.say("Hi!");
nie przedstawia tego co może rozpoznać komputer, kompilator nie wie co robić. To wydaje się jak mały błąd ,
który można łatwo usunąć, ale komputer musi działać według ścisłych zasad i nie jest w stanie dowiedzieć się co
się stało. Większość przypadków podpada pod kategorię błędów składni, które łamią proste zasady
konstruowania wypowiedzi. Na przykład, dla każdego nawiasu otwierającego musi być nawias zamykający;
wszystkie nazwy muszą być zadeklarowane itd. Ostatni błąd na liście, jednak nie generuje komunikatu o błędzie.
Możesz być w stanie uruchomić program ,ale program nie będzie poprawny, ponieważ "Hi!" nie będzie
wyświetlane pod obrazkiem. W tym przypadku, kompilator nie znajduje nic złego. Zasady składni są zachowane.
Niemniej jednak program ten nie jest prawidłowy, ponieważ nie robi tego co ma robić. Należy pamiętać ,że
komputer zawsze robi to co mu się każe. Jeśli coś jest nie tak są szanse ,że nie wyda poprawnej instrukcji.
Niestety, ponieważ komputery mają prosty "umysł", zasady muszą być ściśle przestrzegane. Drobny błąd może
spowodować ,zupełne inne działanie.
Zasady i regulacje
Do tej pory luźno wyjaśniliśmy zasady konstruowania programów. Bardziej interesowaliśmy zapewnieniem
zrozumienia celu elementów programistycznych niż rzeczywiste zasady ich wykorzystania. Jednak zasady są
ważne, a podsumujemy je w tej części. Mam nadzieję ,że łatwiej ci będzie zrozumieć te zasady po zapoznaniu się
z celem każdej konstrukcji programistycznej.
Nazwy identyfikatorów
Dla zidentyfikowania obiektów jakich używamy w programie, przypisujemy im identyfikatory, które są po prostu
nazwą dla obiektu. Możesz wybrać identyfikator jakiego sobie życzysz, stosując się jednak do poniższych zasad;
*
*
*
*
*

Zacznij od litery lub znaku podkreślenia ( _ )
Używaj liter, cyfr (od 0 do 9) i znaku podkreślenia
Używaj maksymalnie 32 znaków (możesz użyć więcej, ale kompilator będzie widział tylko pierwsze 32)
Nie wolno używać spacji
Nie używaj słów kluczowych jako identyfikatorów

Dobrym pomysłem jest używanie nazw które przypominają zadanie danego obiektu
Poniższe identyfikatory nie są poprawne:
* 2waystop (Zaczyna się od cyfry)
* my number (Zawiera spację)
* this-number (Znak minus nie jest poprawny)
* "Sal" (Cudzysłowy nie są poprawne)
Z drugiej strony , poniższe identyfikatory są poprawne:
* twowaystop
* mynumber
* thisnumber
* Sal
Słowa kluczowe
Słowa kluczowe mają specjalne znaczenie dla kompilatora. Może zwróciłeś uwagę ,że użyliśmy kilku z nich, void,
na przykład. Nie możesz używać słów kluczowych jako nazw swoich obiektów. Większość kompilatorów ma
funkcje podświetlania składni. Wszystkie słowa są wyświetlane jako pogrubione po ich wpisaniu.
Typy i klasy
Typy i klasy służą podobnym celom, i , póki co, będziemy używali tych dwóch terminów zamiennie. Różnice
techniczne wyjaśnimy później. Typy i klasy oznaczają ogólne charakterystyki grup obiektów .Jak zobaczymy
wkrótce, , istnieje typ danych stworzony do działania z liczbami całkowitymi. Jest to typ int, który zawiera liczbę
bez części dziesiętnej. Możesz wykonać pewne działania arytmetyczne na int. Nauczysz się również jak działać z

innymi rodzajami danych, atletami, na przykład. Atleci mogą wykonać swoje zdania lub coś "powiedzieć".
Wszystkie dane tego samego typu mają podobne charakterystyki. Wszyscy atleci znają dokładnie te same
sztuczki. Ważne jest aby poinformować kompilator o klasie każdego obiektu którego używasz aby kompilator
mógł sprawdzić czy robisz poprawne działania na tym obiekcie. Możesz również stworzyć własne klasy. Na
przykład, athlete jest klasą stworzoną dla naszych celów. Później zobaczymy jak można stworzyć własne klasy ,
albo używając istniejącej klasy, takiej jak athlete lub zaczynając od zera
Deklaracje
Deklaracja po prostu składa się z klasy obiektu, a następnie identyfikatora. Deklaracja ma następującą składnię:
nazwa klasy nazwa obiektu ;
Nazwa klasy jest poprawną nazwą klasy istniejącą w naszym programie, a nazwa obiektu jest identyfikatorem jaki
wybrałeś dla oznaczenie obiektu jakiego chcesz użyć. Możesz zadeklarować więcej niż jeden obiekt przez
oddzielenie identyfikatorów przeicnkami, jak poniżej:
Athlete Sal, Sally;
Możesz użyć identyfikatorów tylko po ich zadeklarowaniu, i możesz zadeklarować obiekty i zmienne gdziekolwiek
w programie. Oto przykład:
Clock mywatch ; // mywatch to Clock
int number_of_times; // number_of_times jest liczbą całkowitą
Komunikaty
Możesz poinstruować obiekty jakich używasz w programie dla wykonania pewnych działań. Aby to zrobić program
wysyła "komunikat" do obiektu. Obiekty mogą odpowiedzieć tylko na komunikat ,na który są przygotowane. Aby
wysłać komunikat do obiektu, musisz dołączyć nazwę obiektu (identyfikator), kropkę i nazwę komunikatu, po
której występują nawiasy. Jeśli komunikat wymaga argumentów, otaczamy je nawiasami. Oto składnia:
nazwa obiektu . komunikat ();
Poniższy przykład wysyła komunikat up do obiektu Sal:
Sal.up ();
Poniższy przykład wysyła komunikat up do obiektu Sal z argumentem (2):
Sal.up(2);
Argumenty wskazują ,że chcesz wykonać kolejną instrukcję po dwóch sekundach opóźnienia.
Komentarz
Dołączam komentarze w programie aby uczynić go łatwiejszym dla ciebie lub kogoś innego do zrozumienia.
Komputer nie używa komentarzy. Możemy dołączyć komentarze w C++ na dwa sposoby:
* Wpisujemy dwa slashe (//) a potem tekst
* Wpisujemy /*, wpisujemy tekst, a potem kończymy */
Ostatnia metoda pozwala na dołączenie kilku linii jako komentarz:
/* To jest
Komentarz
zajmujący 3 linie */
Pozwala również dołączać komentarz w środku instrukcji:
int /* to jest komentarz */ lapcount;
Znajdź błąd
Poniższy program jest "złą" kopią naszego pierwszego programu:
include "franca.h"
athlete Sal;
void mainprog()
{

sal.ready();
Sal.say(Hi);
}
Ta kopia ma trzy błędy. Porównaj ten program z oryginałem i zlokalizuj błędy. Potem, spróbuj uruchomić zły
program i zanotuj komunikaty błędów.
Napisz kilka programów
Najpierw, napisz program, który wyświetla trzech atletów i ich nazwy. Zadeklaruj trzech atletów (z nazwami jakie
wybrałeś) , i wyślij komunikat do każdego aby był "gotowy" i "powiedział" swoje imię. Po drugie , napisz program
, który wyświetla obrazek taki jak na poniższym rysunku (Sal i jego kształty) . Musisz zadeklarować czterech
atletów i wysłać różne komunikaty do każdego

Znajdź więcej błędów
Poniższy program jest inną "złą" kopią naszego programu:
#include "franca.h"
void mainprog()
{
ready;
Sal.say("Hi!");
}
Program ten również ma trzy błędy. Zlokalizuj te błędy i uruchom ten program aby zobaczyć komunikaty błędów
Znajdowanie poprawnych identyfikatorów
Wskaż , który z poniższych identyfikatorów jest poprawny:
2ndTime
apollo-13
apollo13
BigTime
my friend
my.friend
my_friend
void
Rysowanie obrazka
Napisz program , który instruuje robota ,aby stworzył podobny rysunek taki jak poniżej

Możesz narysować ten obrazek na pare sposobów:

* Narysuj kwadrat, przejdź do prawej, dolnej pozycji tego kwadratu, a potem narysuj inny kwadrat
* Narysuj wszystkie linie ruchem ciągłym
Każdy ruch zabiera jedną sekundę. Czy można znaleźć jakieś szybsze rozwiązanie>? Jeśli robot wie jak narysować
kwadrat, jakie rozwiązanie będzie łatwiejsze?
Znajdź więcej identyfikatorów
Zbadamy poniższy program. Jakie identyfikatory są niepoprawne? Jakie identyfiaktory nie zostały zadeklarowane?
void mainprog()
{
athlete bill, john doe, ann3;
Clock 3days, my-clock, O'Hara,other;
Box show;
show.say(thetime);
bill.say(other.time());
Marie.ready();
Robert.up();
}
Teraz już umiesz
* Opracować rozwiązanie prostych problemów
* Zrozumieć składnię i zasady

C++ dla odpornych na wiedzę cz.III
Funkcje
Za pomocą Sala , naszego niestrudzonego sportowca, dowiesz się jak budować proste funkcje. Każde ćwiczenie
jakie może wykonać Sal, może stać się funkcją. Na przykład, kiedy nauczysz Sala jak wykonać skok, nie będziesz
musiał go uczyć później. Wszystko co musisz zrobić to utworzyć funkcję, która wyjaśnia jak wykonać skok.
Następnie, należy użyć argumentów ,aby zwiększyć przydatność funkcji. Dowiesz się również jak zachować
przydatne funkcje zapisane w plikach nagłówkowych, tak ,że możesz z nich korzystać we wszystkich swoich
programach. Wreszcie, ważne pojęcie : zakres. Ponieważ każda funkcja jest traktowana przez kompilator jako
odrębny podmiot ,nazwy wybranych dla zmiennych i obiektów są ważne w zakresie tej funkcji. Funkcja jest miłym
dodatkiem, ponieważ zwalnia z konieczności śledzenia wszystkich nazw używanych w programie. Niemniej jednak
zasady zakresu muszą być zrozumiałe aby uniknąć nieporozumień.
Co to jest funkcja?
Czasami, zdarza się ,że grupa zleceń stanowi charakterystyczne działania. Możesz po prostu odnosić się do tej
grupy, zamiast listy, jednej po drugiej, wszystkich instrukcji potrzebnych do wykonania tego działania. Na
przykład weźmy poniższą grupę:
Sal.up(); Sal.left(); Sal.up(); Sal.right(); Sal.up(); Sal.ready(); Widzimy ,że ta grupa stanowi jedno konkretne
ćwiczenie. Jeśli chcemy aby komputer rozpoznał tą sekwencję przez nazwę - na przykład - lewaprawa - ilekroć
mówimy lewaprawa, w rzeczywistości chcemy aby Sal wykonał powyższą sekwencję. Ogólnie rzecz biorąc,
możemy zdefiniować sekwencję instrukcji jak te w funkcji, które wyjaśniają jak wykonać tę sekwencję. Podobną
funkcję w innych językach można nazwać procedurą lub podprogramem .Chociaż nomenklatura C++ nadaje temu
fragmentowi programów nazwę funkcja, ogólne określenie procedura może być nadal używana. Funkcja jest
grupą instrukcji którym nadajemy nazwę. Te instrukcje mogą być wykonywane przez wywołanie nazwy funkcji.
Kiedy używamy funkcji, komputer czynisz mądrzejszym. Kiedy masz funkcję, nie musisz powtarzać całej
kolejności : Komputer teraz wie jak wykonać te rozkazy. Program również będzie bardziej zrozumiały. W
przeciwieństwie do ludzi, komputery nie będą zawsze pamiętały funkcji. Musisz dołączyć kod funkcji w każdym
programie, w którym chcesz jej użyć. Czy zauważyłeś, że sekwencja ruchów Sala stanowi jedno konkretne
ćwiczenie? Czasami instruktorzy fitness będą nadawali nazwy ćwiczeniu, takiemu jak to, które składa się z
następujących części:
ready
up
ready

Instruktor fitness nazwał to ćwiczenie podskok. Tak więc, kiedy instruktor chce aby klasa wykonała podskok, nie
musi już wyjaśniać ponownie tych kroków. Na przykład, kiedy instruktor wyjaśnił jak wykonać lewoprawo i
podskok, może wydać polecenia:
podskok
lewoprawo
podskok
Zobacz o ile prostsze stały się kierunki! .Zamiast dawać jeden po drugim opis wszystkich kroków, instruktor po
prostu nazywa ćwiczenia jakie grupa ma wykonać. Strategia ta również dotyczy programowania komputerowego.
Możesz pogrupować kilka instrukcji i nadać ima nazwę .Jeśli chcesz aby funkcja została wykonana, ty
wszechmocny programisto, musisz wymienić nazwę tej funkcji a komputer wykona każde polecenie opisane w tej
funkcji. Funkcje mogą być również użyte z robotem. Na przykład , możesz nauczyć robota jak narysować linie o
danym rozmiarze.
Tworzenie funkcji
Funkcję tworzymy prosto. Zawsze dobrym pomysłem jest wiedzieć dokładnie co chcesz zrobić przed napisaniem
jakiegoś programu. Zacznijmy od opisania tego coc chcemy zrobić. Oto opis funkcji podskok :
Sal idzie w górę
Sal wraca do pozycji gotowości
To wszystko
W języku C++ możeto wyglądać tak:
void Podskok ()
{
Sal.up ();
Sal.ready ();
}
Nazewnictwo funkcji
Chcemy powiedzieć komputerowni ,że wyjaśniamy jak wykonać funkcję, i chcemy podać komputerowi nazwę tej
funkcji. Użyejmy "To jest funkcja dla podskoku". To zdanie wyjaśnia ,że funkcja dla podskoku składa się z
sekwencji instrukcji po sobie występujących.
Ograniczenie funkcji
Jaka instrukcja jest pierwsza, a jak ostatnia w sekwencji, która należy do tej funkcji? Musisz wyraźnie wskazać
odpowiedź na to pytanie komputerowi, ponieważ inne instrukcje mogą nie należeć do tej funkcji. Aby określić
pierwszą i ostatnią instrukcję, dołączamy otwierający i zamykający nawias klamrowy ( { } ) wokół sekwencji która
nas interesuje. Funkcja zaczyna się po nawiasie otwierającym a kończy z nawiasem zamykającym. Poza
dołączeniem otwierająco - zamykających nawiasów klamrowych stosujemy również wcięcia instrukcji wewnątrz
nawiasów. Wcięcia nie są użyteczne dla komputera, ale dobre dla nas; jest to dobra praktyka programistyczna. W
programie nawa funkcji występuje po słowie void. Po nazwie funkcji występuj ( ). Nie ma średnika w linii
zawierającej nazwę funkcji. Technicznie rzecz biorąć, cała funkcja jest uważana za pojedynczą instrukcję złożoną.
Jeśli wstawić średnik po nagłówku funkcji a przed nawiasem otwierającym, kompilator uwierzy ,że instrukcja tam
się kończy (przed właściwym ciałem funkcji). Spójrzmy na poniższy program . Ten program używa funkcji
Podskok , którą ćwiczy Sal.
#include "franca.h"
athlete Sal; // Tworzenie Sala
void Podskok() // Funkcja Podskok zaczyna się tutaj
{
Sal.up(); // Góra
Sal.ready(); // Pozycja gotowości
} // Funkcja kończy się tutaj
void mainprog() // Program główny zaczyna się tutaj
{
Sal.ready(); // Pozycja gotowości

Podskok(); // Wykonaj podskok!
} // Główny program kończy się tutaj
Ten program obejmuje kod dla funkcji Podskok i kod dla funkcji mainprog. Zauważ ,że mainprog jest nazwą
funkcji w której wyjaśniamy ci chcemy aby komputer robił. Funkcja ta jest taka jak pozostałe, z wyjątkiem tego
,że musi być obecna w każdym programie jaki tworzysz. .Funkcja mainprog może używać innych funkcji, w ten
sam sposób w jaki używa funkcji Podskok w powyższym przykładzie. Musisz dołączyć funkcję zanim użyjesz jej w
programie. Jeśli chcemy mieć wykonanych parę dodatkowych podskoków, po prostu dołączamy dwie więcej
instrukcje. mainprog będzie wyglądać jak następuje:
void mainprog() // Program główny zaczyna się tu
{
Sal.ready(); // Pozycja gotowości
JumpJack(); // Wykonaj podksok!
JumpJack(); // Inny
JumpJack(); // i inny
} // Program główny kończy się tutaj
Pamiętaj ,że funkcja jest zasadniczo zbiorem nazwanych działań . Przez użycie funkcji, czynisz swoje programy
łatwiejsze do odczytania, jak również unikniesz wyjaśniania całej sekwencji jaką chcesz ponownie wykonać.
Możesz również tworzyć różne obiekty wykonujące działania określone przez funkcję.
Zarządzanie kilkoma obiektami
Załóżmy ,że mamy więcej niż jednego atletę, Sala i Sally. Możemy łatwo użyć więcej niż jednego atletę przez
dołączenie poniższej deklaracji w programie:
athlete Sal, Sally;
Ta deklaracja mówi komputerowi, że teraz mamy dwa obiekty, które są typu athlete, dlatego możemy pokazać
oba z nich:
Sal.ready ();
Sally,ready ();
Teraz chcemy aby Sal wykonał podskok. Już wiemy jak to zrobić. A co jeśli chcemy aby Sally wykonała to samo?
Bezużyteczne jest nawywołanie funkcji Podskok, ponieważ Podskok prosi Sala aby wykonał wszystkie ćwiczenia.
Więc co możemy zrobić? Mamy do wyboru dwa proste rozwiązania:
*Możemy stworzyć inną funkcję Podskok specjalnie dla Sally
*Możemy wylistować wszystkie działania pozwalające Sally wykonać podskok
Oba te rozwiązania są rozczarowujące. Wyjaśniliśmy już ,jak wykonać podskoki, i nie różnią się niczym , czy
wykonuje je Sal, Sally lub ktokolwiek inny. (Wszakże, instruktorzy fitness nie wyjaśniają ćwiczenia każdemu
ćwiczącemu z osobna, prawda?)
Argumenty i parametry
Kiedy piszemy funkcję, nie wiemy jakie obiekty będą używane jako argumenty. Dlatego też, będziemy się odnosić
do tych obiektów jako parametrów. Kiedy funkcja jest wywoływana, rzeczywisty obiekt będzie użyty w miejsce
parametru .Obiekty rzeczywiste, jakich użyjemy kiedy wykonujemy funkcję, są nazywane argumentami. W funkcji
Podskok , powyższego programu, chcemy móc wydać polecenie Salowi lub Sally, zamiast wydać polecenie
samemu Salowi. To zadanie może być wykonane przez stworzenie funkcji działającą z bezosobowym atleta,
zamiast ze spersonalizowanym zadaniem dla atlety:
1.Mówimy komputerowi jak stworzyć fikcyjnego atletę wykonującego podskok. Możemy nadać temu atlecie
nazwę, np. ktoś. Dołączamy wszystkie instrukcje dla ktosia, dla wykonania podskoku. Nie ma nikogo o nazwie
ktoś, są tylko Sal i Sally. Ktoś jest tylko parameterem
2.Kiedy wyjaśniliśmy jak ktoś może wykonać podskok, mówimy Sally (lub Salowi) aby odegrał część ktosia w tej
funkcji. Sally jest obiektem, który istnieje rzeczywiście w naszych programach i może być użyta w miejsce
fikcyjnego ktosia.
#include "franca.h"
athlete Sal,Sally;
void PodsK(athlete ktoś)

{
ktoś.up();
ktoś.ready();
}
void mainprog()
{
Sal.ready();
PodsK(Sal);
Sally.ready();
PodsK(Sally);
}
Wewnątrz tej funkcji używamy obiektu ktoś który jak wiemy, nie istnieje w rzeczywistości. Niemniej, wyjaśniamy
temu obiektowi, jakie działania należy wykonać aby zakończyć Podskok. Jeśli spojrzymy na główną część
programu, można zauważyć ,że funkcja PodsK jest użyta dwukrotnie.
PodsK(Sal);
PodsK(Sally);
Jednak w pierwszym wystąpieniu, Sal jest wewnątrz nawiasów. Co to oznacza? Chcemy wykonać PodsK, ale w
rzeczywistości używamy Sala jako argumentu w miejsce fikcyjnego parametru ktoś. Wszystkie ruchy będą
wykonywane przez Sala a nie przez nieistniejącego ktosia . Za drugim razem , używamy Sally jako argumentu.
Przy tej nowej metodzie zastępowania argumentów spróbujmy zadeklarować dwóch atletów ,Sala i Sally:

* Zakładamy pozycję gotowości i mówimy ich nazwy. Potem wywołujemy funkcję PodsK z każdym atletą jako
parametrem. Obserwujemy działanie.
-Aby to zrobić, po prostu mamy Sala mówiącego "Sal" i Sally , mówiącą "Sally" przed wywołaniem funkcji PodsK
* Teraz wywołujemy PodsK najpierw z Sally a potem z Salem. Obserwujemy wynik
-Innymi słowy, najpierw wywołujemy PodsK(Sally); potem PodsK(Sal);
Domyślne wartości dla parametrów
Czasami , może być pożądane określenie domyślnej wartości dla parametru. Jest to szczególnie przydatne kiedy
chcemy użyć tego samego (domyślnego) obiektu jako argumentu przez większość czasu. Na przykład, załóżmy
,że w większości przypadków chcemy wykonać podskok z Salem, i kilka razy z Sally. Możemy określić wartość
domyślną dla tego parametru w tej definicji funkcji przez dołączenie przypisania do parametru). Na przykład jeśli
zmienimy nagłówek funkcji PodsK na
void PodsK (athlete ktoś=Sal)
spowoduje ,że Sal będzie użyty jako domyślne atleta jeśli żaden inny atleta nie jest określony w wywołaniu
funkcji. Dlatego instrukcja taka jak:
PodsK ();
spowoduje ten sam wynik jak
PodsK(Sal);
Pozwala to nam pominąć argument rzeczywisty kiedy wywołujemy funkcję. Możliwe jest dołączenie argumentu
kiedy to jest konieczne. Na przykład, jeśli chcemy użyć Sally, możemy użyć wywołania funkcji:
PodsK(Sally);

Kiedy określamy argument domyślny, obiekt określony jako domyślny musi być uprzednio zdefiniowany i znany
funkcji
Wiele argumentów
Możliwe jest stworzenie funkcji, które używają więcej niż jednego argumentu. Na przykład, możemy mieć inną
funkcję, która pobiera dwóch atletów jako argumenty, a potem obaj wykonują podskok. W C++ możliwe jest
posiadanie dwóch funkcjie o tej samej nazwie w tym samym programie - pod warunkiem ,że funkcje mają różną
liczbę argumentów lub mają różne klasy (lub typy) argumentów. Rozwiniemy funkcję PodsK. Oczywiście możemy
myśleć o wywołaniu istniejącej funkcji PodsK dla każdego z atletów.:
void PodsK(athlete pierwszy, athlete drugi)
{
JmpJack(pierwszy);
JmpJack(drugi);
}
Jednakże, to powoduje ,że atleci ćwiczą pojedynczo w danym czasie. Co możemy zrobić aby obaj ćwiczyli
równocześnie? Rzeczywiście, możliwe jest wykonanie dwóch działań w tym samym czasie w tym przypadku,
ponieważ komputer działa sekwencyjnie w twoim programie. Musimy kontrolować czas w jakim atleta pozostaje
w każdej pozycji. Aby stworzyć iluzję ,że obaj atleci wykonują ćwiczenia w tym samym czasie, możemy
powiedzieć aby pierwszy atleta był w pozycji gotów zero sekund, potem powiedzieć drugiemu atlecie aby był w
pozycji gotów jedną sekundę. Możemy to zrobić z innymi ruchami. Oto algorytm:
Funkcja PodsK tworzy dwóch atletów wykonujących podskok w tym samym czasie:
Pierwszy atleta pozostaje w pozycji gotowy zero sekund
Drugi atleta pozostaje w pozycji gotowy 1 sekundę
Pierwszy atleta pozostaje w pozycji góra zero sekund
Pierwszy atleta pozostaje w pozycji góra 1 sekundę
Pierwszy atleta pozostaje w pozycji gotowy zero sekund
Drugi atleta pozostaje w pozycji gotowy 1 sekundę
Czy możemy zakończyć funkcję i zobaczyć wynik? Możemy zacząć od poniższej instrukcji:
void PodsK(athlete pierwszy, athlete drugi)
Oryginały i kopie : wartość kontra referencje
Generalnie kiedy używamy funkcji, która ma argument, funkcja będzie używała kopii argumentu. Innym słowy,
kiedy korzystamy z polecenia takiego jak :
PodsK(Sally);
komputer tworzy kopię Sally i używa jej w funkcji PodsK. Oryginalna Sally pozostaje nieruszona bez względu na to
co robisz w funkcji C++, kiedy jest wywoływana. Możesz być pewien ,że funkcja nie manipuluje na oryginalnym
obiekcie. W szczególnym przypadku atlety, różnice są niewielkie. Inny sportowiec zostanie utworzony w dokładnej
pozycji zawodnika oryginalnego, a ten nowy zawodnik będzie się poruszał zgodnie z instrukcjami funkcji. Patrząc
na ekran , nie można powiedzieć, czy ruchy były wykonywane przez oryginalnego atletę czy jego klon. Jeśli
chcesz zobaczyć konsekwencje użycia kopii, możesz użyć obiektu Clock. W tym przykładzie, użyjemy obiektu
Clock nazwanego timer. Wywołamy funkcję , która resetuje timer. Zamiast resetowanie oryginalnego Clock′a,
funkcja będzie resetował klona Clock. Można łatwo zaobserwować przez pole "say" przed, w trakcie i po
wykonaniu funkcji. Aby to zrobić, możemy zadeklarować trzy pola i opisać je: Before, During i After. Możemy użyć
każdego z nich do wyświetlenia czasu we właściwym momencie. Zilustrujmy to:
#include "franca.h"
// Ten program ilustruje jak są kopiowane argumenty
// używane w funkcji.
Pole before("Before:"),during("During:"),after("After:");
void zero(Clock clone)
{
clone.reset(); // Reset Clock
during.say(clone.time());// Pokazuje czas (0.)
}

void mainprog()
{
Clock timer;
timer.wait(1.); // Upewnij się ,że czas >1
before.say(timer.time());// Pokaż czas
zero(timer); // Wywołanie funkcji
after.say(timer.time()); // Pokaż czas
}
Po uruchomieniu programu zobaczysz trzy liczby na ekranie. Pierwsza liczba jest liczbą sekund jaka upłynęła od
uruchomienia programu. Powinna być blisko 1 sekundy, ponieważ dołączona wait(1). Druga liczba jest liczbą
sekund, która upłynęła od zresetowania Clock wewnątrz funkcji zero. Ta liczba powinna być zero. Trzecia liczba
jest liczbą sekund, które upłynęły do ostatniego zresetowania Można oczekiwać tego ,że będzie bliska zera,
ponieważ Clock był wysłany do funkcji jako argument i został zresetowany. Ale to nieprawda! Rzecz wartość jaką
będzie widać to prawdopodobnie 1 lub liczba trochę mniejsza. Wskazuje to ,że Clcok nie został zresetowany :
zamiast tego został zresetowany Clock. Wydaje się to dobrym pomysłem, aby uniemożliwić naruszenie zawartości
obiektów kiedy wywołujemy funkcje. Ale co jeśli chcesz działać na oryginalnym obiekcie?

Przekazywanie przez referencję lub przekazanie przez wartość
C++ pozwla na wskazanie ,że funkcja ma działać na oryginalny argumencie, a nie jego kopii. Określa się to jako
przekazywanie parametrów przez referencję, w przeciwieństwem do parametru przekazywanego przez wartość.
Przekazywanie przez referencję jest bardzo proste. Wskazujemy jakie parametry chcemy przekazać przez
referencję (przekazywanie przez wartość jest domyślne). W C++, po prostu poprzedzany nazwę parametru przez
symbol referencji &. W naszym przypadku, funkcja zmodyfikowana będzie jak następuje:
void zero(Clock & clone)
{
clone.reset(); // Reset Clock
during.say(clone.time());// Pokaż czas (0.)
}
To jest jedyna zmiana. Instrukcje w funkcji pozostają takie same; ponieważ robimy to w programie głównym.
Przez proste dołączenie symbolu referencji( &), upewniamy się że wszystkie działania będą wykonywane na
oryginalnym obiekcie. Możesz zmodyfikować program i przyjrzeć się wynikowi. Jeśli mamy więcej niż jeden
parametr, musi użyć znaku referencji dla każdego parametru jaki chcesz przekazać przez referencję.
Kiedy powinniśmy używać referencji?
Wyraźnie musisz użyć referencji kiedy chcesz używać oryginalnego argumentu. Może być inna sytuacja w jakiej
używamy referencji. Kiedy używany jest obiekt sklonowany, komputer spędza jakiś czas przygotowując kopię
obiektu. W większości przypadków, ten czas jest znikomy. Jednakże, pewne obiekty konsumują więcej czasu
kiedy są kopiowane. Obiekty athlete , na przykład, są relatywnie złożone. Jeśli jesteśmy pewni ,że nie musimy
chronić się przed modyfikacją oryginału, a złożoność obiektu jest znacząca, możemy rozważyć przekazywanie

przez referencję
Nauczanie obiektu
Można zauważyć ,że istnieje podobieństwo między wywołaniem funkcji a wysłaniem komunikatu do obiektu. W
obu przypadkach, wykonywana jest sekwencja działań. Kiedy wysyłasz komunikat do obiektu, wywołujesz
funkcję, która jest ograniczona to tej klasy obiektów. Są one nazywane funkcjami składowymi. Kiedy klasa athlete
została stworzona, stworzona jest do odpowiedzi na komunikaty ready, up, left i right. Jest to wykonywane przez
dołączenie funkcji składowej dla każdego z tych działań.
Funkcje składowe i funkcje nieskładowe
Obiekty mają funkcję , które odpowiadają każdemu komunikatowi zrozumiałych obiektom. Na przykład obiekty
athlete mają funkcje takie jak
ready
up
left
right
say
Jednak, funkcje te są częścią obiektów i nie mogą być używane niezależnie. Formalnie mówiąc, są to funkcje
składowe klasy athlete obiektów. Funkcje składowe mogą być definiowane tylko kiedy klasa została zdefiniowana.
Z drugiej strony, funkcja PodsK nie należy do żadnej klasy i z tego powodu, bylibyśmy w stanie ją stworzyć do
woli. Funkcje takie jak PodsK , które nie są częścią klasy są nazywane funkcjami nieskładowymi.
Pliki nagłówkowe
Jeśli masz funckcję , którą chcesz użyć w kilku programach, możesz musieć skopiować jądo każdego nowego
programu w miejscu gdzie chcesz jej użyć. To nie takie eleganckie. Byłoby lepiej jeśli mógłbyś powiedzieć
komputerowi aby przechwycił tą funkcję jaką chcesz i skopiować ją dla ciebie. Możemy przechowywać tą funkcję
w pliku (podobnie jak dowolny inny program)/. Potem używamy dyrektywy #include dla stworzenia kopii. Taki
jest cel #include. Na przykład
#include "franca.h"
powie komputerowi aby znalazł plik franca.h i skopiował go do programu. Możesz zrobić to z programami i
funkcjami. Jeśli funkcja podskok.cpp jest przechowywana w pliku dyskowym, możesz skopiować tą funkcję przez
dołączenie poniższej linii w programie w którym ma być skopiowana:
#include "podskok.cpp"
Jak widać w programie, nie widać tam funkcji podskok (podobnie jak funkcji franca.h) Widzisz tylko #include.
Niemniej, przed tym zanim kompilator zacznie tłumaczyć twój program na język maszynowy, kopią żądanego
programu będzie umieszczona w miejscu #include. Aby kompilator mógł znaleźć plik dołączany, powinien on
znajdować się w tym samym katalogu co projekt, nad którym pracujesz . Jeśli tak nie jest, możesz również
określić pełną ścieżkę do pliku nagłówkowego:
#include "c:\franca\podskok.cpp"
Kiedy chcesz dołączyć pliki , które są umieszczone w katalogach, nazwa pliku jest umieszczona w cudzysłowach.
W innych sytuacjach, możesz chcieć dołączyć pliki, które są umieszczone w katalogach kompilatora. Wtedy,
zamiast otoczenia nazwy pliku cudzysłowem, otaczamy je nawiasami ostrymi.Np.
#include ;
#include ;
Co to jest dyrektywa?
Dyrektywa jest instrukcją dla kompilatora. Określa co chcesz zrobić przez skompilowaniem programu. Dyrektywy
nie są częścią języka C++; so one kierunkami wskazywanymi kompilatorowi. Kompilator rozpoznaje dyrektywy
pod znaku (#), który jest pierwszym znakiem w linii. Jest kilka dyrektyw kompilatora, ale my zajmiemy się
include.

Tworzenie plików nagłówkowych
Pliki ,które zawierają fragmenty programów kopiowanych do innych programów są zwykle nazywane plikami
nagłówkowymi (lub plikami dołączanymi) i są identyfikowane po rozszerzeniu .h (zamiast .cpp) Możesz dołączać
pliki z rozszerzeniem .cpp, ale aby robić to profesjonalnie powinieneś przechowywać pliki z rozszerzeniem .h/
Można zrobić to przez użycie Plik → Przechowaj jako lub Plik → Zapisz jako w kompilatorze C++. Wpisz nazwę
pliku z .h po prawej jego stronie.
Zrozumieć zakres
Jeśli powiem "Kocham Napoleona", są szansę ,że zrozumiesz ,że jestem wielkim miłośnikiem francuskiego
generała. Jednak jeśli pomyślisz o wypiekach, możesz uważać, że mam na myśli pyszne ciastka, którą noszą taką
samą nazwę jak Cesarz. Dzieje się tak ,kiedy nie definiujemy naszego zakresu. Nie musimy cały czas określać czy
mówimy o generale czy wypiekach, pod warunkiem ,że jesteś pewny ,że jesteś we właściwym kontekście - tym
samym zakresie - podyktowanym przez rozmowę. Zakres jest używany w C++ i innych językach programowania
pozwalając ci na wyznaczenie różnych obiektów za pomocą tej samej nazwy, pod warunkiem ,że te obiekty są w
różnych zakresach. Jeśli obiekt jest definiowany w funkcji, nie jest znany poza tą funkcją: jest lokalny dla tej
funkcji. Jeśli obiekt jest definiowany poza funkcjami, jest znany wszystkim funkcjom, które są zdefiniowane po
zdefiniowaniu obiektu. Wtedy jest nazywany obiektem globalnym. Nasz program zawiera obiekt globalny Sall.
Funkcja PodsK () po prostu używa tegoglobalnego obiektu dla wykonania tego ćwiczenia. Było to poważne
ograniczenie, ponieważ tylko jeden obiekt mógł być użyty z tą funkcją. Kolejna wersja oferowała dwa globalne
obiekty, Sal i Sally. Funkcja PodsK używała parmaetru ktoś, i dlatego mógł ćwiczyć atleta ,który został przekazany
jako argument. Sal i Sally są obiektami globalnymi w tym programie, ale nie muszą być! Sal i Sally mogą być
zadeklarowane wewnątrz funkcji mainprog() będą obiektami lokalnymi. Chociaż nie jest złe używanie obiektów
globalnych, dobrym pomysłem jest unikanie ich stosowania. Poniżej mamy lepszą implementację poprzedniego
programu:
#include "franca.h"
void JmpJack(athlete ktoś)
{
ktoś.up();
ktoś.ready();
}
void mainprog()
{
athlete Sal,Sally;
Sal.ready();
PodsK(Sal);
Sally.ready();
PodsK(Sally);
}
Zwróć uwagę ,że Sal i Sally są znane tylko wewnątrz funkcji mainprog(). Jest to doskonałe, ponieważ żadna inna
funkcja nie musi o nich wiedzieć.
Powtarzanie nazw obiektów lokalnych
Prostą różnicę w implementacji tego programu można zobaczyć poniżej. Jedyna różnica między tymi programami
jest nazwa parametru użytego w funkcji PodsK(athlete Sal). Zamiast użycia ktoś dla wyznaczenia parametru, ten
program używa Sal
Poniższy program ma zakres Sal:
void PodsK(athlete Sal)
{
Sal.up();
Sal.ready();
}
Ten przykład ma zakres Sal i Sally:
void mainprog()
{
athlete Sal,Sally;
Sal.ready();
PodsK(Sal);
Sally.ready();

PodsK(Sally);
}
Powinieneś unikać używania takich samych nazw dla tworzenia różnych rzeczy. Jednakże , komputer nie będzie
skonfudowany jeśli zapomnisz. Wewnątrz funkcji Sal, wyznaczymy parametr ,który będzie zastąpiony kopią
argumentu rzeczywistego. Ten określony Sal odgrywa rolę innego obiektu Sal, który został zadeklarowany w
funkcji mainprog, jak również odgrywa rolę obiektu Sally. Jest to główna korzyść zakresu: Nie musisz śledzić
wszystkich nazw używanych w funkcji. Każda nazwa jest poprawna jedynie wewnątrz zakresu w którym została
zadeklarowana. Inna implementacja (która powinna być unikana) jest pokazana poniżej. W tym przypadku, obiekt
globalny i lokalny oba współdzielą nazwę Sal. Program będzie działał poprawnie, ale wewnątrz funkcji PodsK oba
obiekty mają poprawny zakres. Lokalnie zadeklarowany obiekt ma pierwszeństwo przed globalnym .Można jednak
łatwo się pomylić przy projektowaniu programu, w którym kilka obiektów ma poprawny zakres. Poniższy przykład
ma zakres Sal:
athlete Sal;
Kolejny przykład ma zakres innego Sala i Sala oryginalnego:
void PodsK(athlete Sal)
{
Sal.up();
Sal.ready();
}
Końcowy przykład ma zakres Sally i Sal:
void mainprog()
{
athlete Sally;
Sal.ready();
PodsK(Sal);
Sally.ready();
PodsK(Sally);
}
Kiedy dwa obiekty lub zmienne, które używają tej samej nazwy są poprawne w danym zakresie, jedna w
najbardziej lokalnym zakresie jest używana. Żadne dwa obiekty o tej samej nazwie nie mogą być zadeklarowane
w tym samym zakresie. Powszechnym błędem początkujących jest zapominanie , że parametr jest już
zadeklarowane na liście parametrów. Na przykład, w poniższej funkcji, istnieje zadeklarowany atleta ktoś na liście
parametrów. Druga deklaracja tego atlety o tej samej nazwie jest nipoprawna
void PodsK(athlete ktoś)
{
athlete ktoś; // Błąd! Ktoś istnieje!
...
Przykłady zakresu
Poniższe przykłady pokazują poprawne deklaracje dwóch obiektów o tej samej nazwie. Pierwsza deklaracja Sal
występuję wewnątrz funkcji mainprog. Zakres funkcji jest ograniczone przez nawia zamykający na końcu listingu.
Dlatego też, nie jest możliwe zadeklarowanie innego obiektu Sal przez ograniczenie nawiasu zamykającego.
void mainprog()
{
athlete Sal;
PodsK(Sal);
athlete Sal; // To jest niepoprawne
... // pierwsza deklaracja Sala jest
} // w tym samym zakresie!
Jak zobaczymy później, inne konstrukcje w C++ również są ograniczone nawiasami. W tym przypadku, nowy
zakres jest definiowany dla każdego zbioru dopasowanych otwierających/zamykających nawiasów. Poniższy
przykład jest poprawny. Druga deklaracja dla Sal jest wewnątrz nowego zakresu ograniczonego nową parą
nawiasów. Ten nowy obiekt będzie istniał tylko wewnątrz tego wewnętrznego zakresu. Referencja do Sala
wewnątrz tego wewnętrznego zakresu używa tego nowego obiektu zamiast pierwszego. Dowolna referencja do
Sala , która występuje przed lub po nawiasach wewnętrznych używa pierwszego obiektu

void mainprog()
{
athlete Sal;
Sal.ready(); // Używamy pierwszego
{
athlete Sal; // To jest poprawne: nowy zakres!
athlete Sally;
Sal.up(); // Inny atleta jest używany
Sally.left();
} // Koniec zakresu!
Sal.right(); // Tu ponownie używamy pierwszego
}
W powyższym przykładzie, inny obiekt ,Sally, został również zadeklarowany w zakresie wewnętrznym. Odniesienia
do tego obiektu są poprawne tylko wewnątrz tego zakresu (pamiętaj ,że zakres jest ograniczony przez parę
nawiasów). Dowolne odniesienie do Sally, albo przed wewnętrznym nawiasem otwierającym albo po
wewnętrznym nawiasie zamykającym, jest błędem.

C++ dla odpornych na wiedzę cz.IV
Użycie liczb
W kilku sytuacjach musimy używać liczb w naszych programach, Liczby śledzą ile razy powtarzaliśmy coś,
zapisują czas jaki upłynął i przedstawiają ogólne jednostki jakich użyliśmy w naszych programach.
Zrozumienie liczb i zmiennych numerycznych
Zmienne są identyfikowane w programie przez identyfikator. Identyfikatory zmiennych odgrywają tą samą rolę jak
identyfikatory obiektów. Zmiena jest komórką (lub zbiorem komórek) w pamięci komputerowej w której możemy
przechować liczbę. Liczby mogą przedstawiać znaki, kolory lub to co sobie życzymy. C++ rozpoznaje trzy
podstawowe typy zmiennych:
•Całkowite : ten typ przedstawia liczby, które nie mają części dziesiętnej. Są dwa typy liczb całkowitych : int i
long
- Typ int może przechowywać liczby całkowite w zakresie od -32,768 do + 32 767
- Typ long może przechowywać liczby całkowite w zakresie od -2, 147 483 648 do +2,147 483 647
•Zmiennoprzecinkowe: ten typ przedstaiwa liczby zawierające część dziesiętną. Sądwa typy liczb
zmiennoprzecinkowych : float i double
- Typ float może przechowywa dodatnie lub ujemne liczby zmiennoprzecinkowe w zakresie od 3,4 x 10 38 do 3,4 x
1038. Liczba cyfr znaczących jest ograniczona
- Typ double może przechowywać dodatnie lub ujemne liczby z zakresu od -1,8 x 10308 do 1,8 x 10308. Liczba cyfr
znaczących jest również ograniczona
•Znak: ten typ , chociaż przechowuje liczbę całkowitą, wiąże tą liczbę z kodem, który reprezentuje znak
alfanumeryczny. Jest to typ char. Zmienna typu char może być również używana jako liczba całkowita
Aby użyć zmienne w programie, musisz ją zadeklarować. Deklarujemy zmienne podobnie jak deklarowaliśmy
obiekty. Pamiętaj ,że deklarujemy obiekt przez podanie klasy obiektu po którym występuje identyfikator obiektu.
Na przykład:
atleta Sal;
Zegar mój_czas;
Deklarujemy zmienną przez podanie typu zmiennej po której występuje identyfikator zmienne. Na przykład:
int licznik;
float czas_jaki_uplynal;
Dodatkowo możesz określić liczbę całkowitą jako bez znaku jeśli nie potrzebujesz liczb ujemnych. W tym
przypadku, będziesz miał dwukrotnie więcej wartości dodatnich. Na przykład:

unsigned int licznik;
Obiekt licznik może teraz przechowywać liczby całkowite od 0 do 65 535
Dlaczego są różne typy? Głównym powodem tego , że są różne typu reprezentujące liczby ,jest to ,że te różne
typu czynią bardziej wydajnym używanie pamięci komputerowej. Każdy typ zmiennej może pomieścić dany zakres
wartości.
Ogólne zasady dla zmiennych numerycznych
Zmiennych numerycznych obowiązują te same zasady ,które dotyczą wszystkich obiektów:
•Używamy identyfikatora (nazwy) do przypisania zmiennej
•Używamy tych identyfikatorów w ten sam sposób jak używaliśmy ich przy innych obiektach
•Deklarujemy zmienną przed jej użycie
•Deklarujemy zmieną przez poprzedzenie nazwy zmiennje (identyfikatora) jej typem
Ostrzeżenie. Deklaracja zmiennej nie implikuje ,że będzie miała przypisaną wartość. Implikuje tylko ,że możesz
używać tego obiektu w programie. Na przykład, kiedy deklarujesz int, komputer po prostu zapisuje kawałek
pamięci dla przechowania tej wartości, ale nie ustawia tej wartości na zero lub inną wartość
Zmiennych można używaź na kilka sposobów:
•Możesz sprawdzić wartość zmiennej
•Możesz przypisać nową wartość do zmiennej
•Możesz porównać zmienną z inną
Wartości
Teraz poeksperymentujemy z poniższym kodem:
#include "franca.h"
void mainprog()
{ // one, two, three program
Athlete Sal;
int one, two, three;
Sal ready(5);
Sal.say("one");
Sal.say(one);
Sal.say("two");
Sal.say(two);
Sal.say("three");
Sal.say(three);
}
Co to są wartości one, two i three? Jeśli spróbujesz uruchomić program, prawdopodobnie zauważysz jakieś
dziwne liczby kiedy Sal spróbuje ci powiedzieć wartości ze zmiennych całkowitych. Jest tak ponieważ nie
ustawiliśmy zmiennych na określone wartości
Ostrzeżenie.Pamięć komputerowa zawsze przechowuje pewne informacje , które nie zostały wyczyszczone po ich
użyciu. Jeśli użyjesz zmiennych bez przypisania im wartości, komputer użyje informacji przechowywanej w danej
komórce pamięci.
Przypisanie wartości
Używamy operatora przypisania ( = ) do przypisania wartości do zmiennej. Ten symbol wygląda jak znak
równości znany z matematyki. Przypisujemy wartość , podając identyfikator zmiennej, po nim = , a potem
wartość jaką chcesz. Na przykład, tworząc zmienną ilekasy zakładamy wartość 21, możemy użyć
Ilekasy = 21;
Oczywiście zmienna ilekasy musi być zadeklarowana przed jej użyciem:
int ilekasy;
Ważne jest aby zrozumieć, że w C++ symbol = przedstawia działanie , które pobiera wartość po prawej jego
stronie i przechowuje w zmiennej, której identyfikator znajduje się po lewej stronie. Nie jest tym samym, co

równa się w matematyce! Na przykład, poniższa instrukcja nie jest poprawna w C++
21 = ilekasy // To nigdy nie zadziała!
ponieważ kompilator będzie próbował wartość ilekasy i przechować ją w 21. 21 nie jest zmienną i powinna
zawsze pozostać 21!. A oto inny przykład: Załóżmy, że mamy dwie zmienne całkowite w programie, których
identyfikatory to new i old. Teraz załóżmy ,że new ma wartość 15 a old ma wartość 13. Jeśli wykonasz instrukcję
taką ,jak:
new = old;
oba obiekty będą teraz równe 13, ponieważ komputer pobiera wartość po prawej stronie i przechowuje ją w
zmiennej, której identyfikator znajduje się po lewej stronie operatora przypisania. Jeśli, dodatkow masz instrukcję
taką jak ta:
old = new;
oba obiekty będą miały wartość 13 ponieważ new ma wartość 13 przypisaną w poprzedniej instrukcji. Jeśli masz
dwie zmienne, new i old , i chcesz zmienić ich wartości, poniższa sekwencja jest niepoprawna:
new = old;
old = new
ponieważ kiedy kopiujemy zawartość old do new, poprzednia zawartość new jest tracona. Do poprawy tego
problemu, potrzebujemy dodatkowej zmiennej dla przetrzymania wartości oryginalnej. Na przykład:
temp=new;,
new=old;
old=temp;
Inicjalizacja
Jest również możliwe przypisanie wartości w czasie kiedy zmiana jest deklarowana. Na przykład:
int blabla = 21;
nie tylko stworzymy zmienną całkowitą blabla, ale również przypisze do niej wartość 21. W programie
one,two,three możemy zainicjalizować wartości przez zmianę deklaracji na:
int one = 1, two = 2, three = 3;
Używanie operatorów arytemtycznych w prostych wyrażeniach
Zmienne mogą również być użyte w wyrażeniach przez zastosowanie operatorów arytmetycznych dla dodawania
(+) i odejmowania (-). Operatory te mają takie znaczenie jakich oczekujesz. Zmienne mogą również być mnożone
(*) i dzielone (/). Możemy połączyć zmienne całkowite z liczbami całkowitymi w wyrażeniu tworząc wynik. Ten
wynik może być przechowany w innej zmiennej przy użyciu operatora =. Na przykład:
int maybe,hisage,difference; // Deklaracja obiektów int
maybe=21; // Przechowanie wartości 21 w maybe
difference=5; Przechowanie wartości 5 w difference
hisage=maybe+difference; // Dodanie wartości w maybe z wartością w i przechowanie wyniku w hisage
będziemy mieli wynik 26 przechowany w hisage
Zwiększanie i zmniejszanie
Możemy również zwiększać (dodawać jeden) zmienne. Jest to bardzo łatwe - możesz użyć
maybe = maybe + 1;
Jest to poprawne, ponieważ komputer pobiera bieżącą wartość maybe, dodaje jeden, i przechowuje wynik w tym
samym miejscu. (Czy widziałeś jak różni się to od matematycznego równania?). Ponownie możemy zmniejszyć
wartość przez użycie
Maybe = maybe -1;

co również jest poprawne
Operatory ++ i -W C++, istnieją inne możliwości : Można zwiększyć zmienną przez dopisanie po identyfikatorze operator
inkrementacji ++. Na przykład:
maybe++;
Jest jedna ważna różnica przy operatorze inkrementacji: Możesz używać go wewnątrz innego wyrażenia
maybe = 25;
hisage = maybe++;
W tym przypadku, wartość w maybe jest używana najpierw, i tylko po tym maybe będzie inkrementowana. W
powyższym przykładzie, wartości zmiennych po wykonaniu tych instrukcji:
• maybe będzie miała wartość 26 (ponieważ została zwiększona)
• hisage będzie miała wartość 25 (ponieważ została skopiowana z maybe zanim maybe została zwiększona)
Jeśli mamy następującą sekwencję instrukcji:
maybe = 25;
hisage = ++maybe;
maybe będzie najpierw zwiększana do 26. Potem wynik będzie przypisany do hisage. To spowoduje ,że zarówno
maybe i hisage będą miały wartość 26
Trzecia możliwość to poniższa sekwencja :
maybe = 25;
hisage = ++maybe++;
Jak myślisz, jakie będą wartości maybe i hisage? maybe jest inkrementowan dwukrotnie - raz przed i raz po jej
zastosowaniu w wyrażeniu!
Użycie operatorów relacji
== równe
!= nierówne
< mniejsze niż
<= mniejsze lub równe
> większe
>= większe lub równe
Porównania są użyteczne przy kontroli liczby powtórzeń jak również tworzeniu decyzji w programach.
Wprowadzanie wartości
Całkiem często musimy przenosić informacje do komputera. Ta informacja może być wprowadzana z klawiatury
przez człowiek, może być odczytana z poprzednio zapisanego na dysku pliku lub może być pobrana przez
komputer z czujnika pewnego rodzaju (np. zegara). Informacja przychodząca do komputera ze świata
zewnętrznego jest cenna. Komputer mogą reagować na różne sytuacje z powodu danych wejściowych. Ogólnie
mówiąc, dana wejściowa występuje tylko kiedy program jej żąda, Informacja wejściowa jest zazwyczaj
przypisywana do zamiennej lub obiektu, tak więc program może ją przetestować i użyć. Możliwe jest zażądanie
aby wartość była wprowadzana z klawiatury a następnie przypisana do zmiennej. Na przykład, gdy chcemy
dokonać zakupu i odebrać jaką zmianę, niepraktyczne jest tworzenie programu za każdym razem, kiedy chcemy
coś zakupić. Zamiast tego, instruujemy komputer aby zażądał wartości zakupu i ilości do zapłaty
Zbadamy dwa sposoby wprowadzania wartości:
• ask jest łatwą metodą ,która jest dostępna z naszych plików oprogramowania
• Cin jest również dostępna z naszych plików oprogramowania, ale bardzo przypomina standardową metodę
używaną w języku C++
Funkcja wejściowa ask
Funkcja ask generuje okno dialogowe , które prosi użytkownika o wprowadzenie wartości z klawiatury. Wartość ta
staje się dostępna, więc można ją przypisać do zmiennej. Składani jest następująca:

ask (pytanie);
pytanie reprezentuje zdanie, które będzie wyświetlane użytkownikowi. Na przykład:
Cena = ask("Proszę wpisać cenę:");
wywoła okno dialogowe użytkownikowi. Po wpisaniu przez użytkownika wartości i kliknięcia OK (lub Enter) , okno
dialogowe zniknie, a wartość zostanie przypisana do zmiennej - Cena , w tym przypadku

Cin, symulacja strumienia wejścioweg
Inną alternatywą jaką możesz używać do wprowadzania wartości jest obiekt Cin, która symuluje standardową
metodę wejściową C++. Składnia jest w tym przypadku trochę inna niż składnia funkcji ask:
Cin >> nazwa zmiennej;
nazwa zmiennej jest identyfikatorem zmienne w której chcesz aby wartość była przechowywana. Główną
niedogodnością tego podejścia jest to ,że nie ma informacji prezentowanej użytkownikowi. Jednak możesz
wyświetlić komunikat przed wprowadzeniem wartości. Efekt Cin jest podobny do tego z funkcji ask. Okno
dialogowe, które instruuje użytkownika aby wprowadził liczbę całkowitą, liczbę zmiennoprzecinkową lub
sekwencję znaków.

Wyprowadzanie wartości
Podobnie jak istnieją sytuacje w których chcesz wprowadzać informacje do komputera z zewnątrz, mamy sytuacje
, w których chcemy aby komputer poinformował nas o czymś. Informacja , że komputer chce wyjść na świat
zewnętrzny, jest nazywana daną wyjściową. Dana wyjściowa może być odebrana przez zapisanie liczby lub
znaków na ekranie lub drukarce, zapis informacji na dysku, wyświetlenie obrazu na ekranie, odtworzenie dźwięku
i wiele innych sposobów. Wiemy już jak wyświetlić wartość lub komunikat przez użyciu atletów i pól. Oczywiście,
zdanie, które może być wyświetlone jest bardzo ograniczona w tych przypadkach. Chociaż pola nie są generalnie
dostępne w standardowym wyjściu C++, ich funkcjonalność jest podobna do tej jaką odkryjemy kiedy
pozostawimy interfejs standardowego tekstu i przejdziemy do rzeczywistego programowania interfejsu
graficznego. Istnieje obiekt out dla wyświetlania danych wyjściowych programu, który jest podobny do Cin.
Cout. Symulowany strumień danych wyjściowych
Cout tworzy szerokie , prostokątne pole na dole ekranu i zapisuje nasze dane wyjściowe w tej lokalizacji .Każda
nowa dana wyjściowa wymazuje poprzednią, ponieważ mamy tylko jedno pole do wyświetlania. Składnia Cout
jest podobna do Cin. Jednak, kierunek strzałek jest odwrotny. Pomaga to zapamiętać ,że wartości idą ze zmiennej
do Cout i z Cin do zmiennej. Na przykład:
Cout << nazwa zmiennej;
Możemy wyświetlić wartość zmiennej Cena przez użycie :
Cout << Cena;
Poniższy program używa ask i say

#include "franca.h"
athlete Julia;
void mainprog()
{
float Price;
Julia.ready();
Price=ask("Proszę wprowadzić cenę :");
Julia.say(Price);
}
Uwaga. Standardowe wprowadzanie i wyprowadzanie danych C++ jest wykonywane przez cin i cout (z małej
litery). Nie jest możliwe użycie cin i cout podczas używanie interfejsu graficznego Windows w tym samym
programie. Cin i Cout (z dużej litery) są dołączane do oprogramowania jako alternatywa podczas używania
interfejsu graficznego Windows. Kolejne użycie Cin i Cout (możliwe jest mieszanie wszystkich tych funkcji w tym
samym progamie)
#include "franca.h"
void mainprog()
{
float Price;
Cout<<"Wprowadź cenę:";
Cin>>Price;
Cout<
}
Ponieważ w tym programie, Cin nie przewiduje komunikatu, użyliśmy Cout dla wyświetlenia komunikatu
użytkownikowi. Zawsze jest dobrym pomysłem powiedzieć użytkownikowi ,jakiego rodzaju danych wejściowych
oczekujemy. Możemy użyć tego programu dla zilustrowania użycia prostych wyrażeń. Załóżmy ,że najpierw
chcemy obliczyć cenę po doliczeniu podatku. Progam można zmodyfikować następująco:
#include "franca.h"
void mainprog()
{
float Price,tax=8.25; // Nowa zmienna tutaj
Cout<<"Wprowadź cenę:";
Cin>>Price;
Price=Price+(Price*tax/100) // Obliczenie nowej ceny
Cout<<price;
}
Mamy nową zmienną ta, zainicjowaną przez 8,25, która zakłada podatek 8,25%. Po odczytaniu Price, program
wylicza nową wartość dla Price, obejmującą podatek
Użycie funkcji dla rozwiązywania problemów
Teraz kiedy nauczyłeś się jak obsługiwać wartości numeryczne, można uczynić funkcje bardziej przydatnymi
.Wykorzystamy wiedzę o stosowaniu funkcji do uproszczenia zadań rozwiązywania problemów. W świecie

rzeczywisty, czasami ktoś mówi ci "napisz funkcję, aby zrobiła to", albo "napisz funkcję aby zrobiła tamto".
Będziesz miał do czynienia z problemami i trzeba będzie zrobić wszystko aby je rozwiązać używając funkcji albo
nie. W rzeczywistości ,większość problemów w świecie rzeczywistym w ogóle nie jest dobrze zdefiniowana. Klient
może nie wiedzieć dokładnie czego chce (czasami może nie wiedzieć nawet jaki jest rzeczywisty problem).
Będziesz odpowiedzialny za zbadanie problemu i zaoferowanie rozwiązania, które pomoże klientowi. Funkcje
odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemów . Jest wiele korzyści z funkcji w programach:
• Funkcje upraszczają główne ciało progamu
• Funkcje czynią łatwiejszym projektowanie, zrozumienie i modyfikowanie programu
• Możesz mieć już pewne funkcje dostęoc, co może rozwiązać część problemu
Zawsze używaj tego co jest dostępne. Każdy nowy fragment programu jaki tworzysz zajmie czas na
projektowanie i debuggowanie. Jeśli nie ma dostępnej, pomocnej funkcji, zacznij od stworzenia funkcji, które
mogą być w przyszłości przydatne w rozwiązywaniu podobnych problemów. Będziesz zdziwiony ile pracy możesz
zaoszczędzić. Wiele problemów w życiu jest wariacjami innych problemów. Do ciebie należy wybór jak głęboko w
funkcje chcesz iść. Generalnie powinieneś :
•
•
•
•
•
•

Zrealizować program, który rozwiązuje określony problem
Napisać kilka linijek kodu, jeśli to możliwe
Stworzyć program wielokrotnego użytku
Używać wielokrotnie tego co możesz
Dostarczyć program na czas
Dostarczyć program wolny od błędów, jak tylko to możliwe

Ponadto ważne jest aby dokumentować wszystkie programy i funkcje. Zawrzeć wystarczającą ilość komentarzy w
kodzie, i napisać oddzielną dokumentację (podręcznik użytkownika), jeśli to konieczne.
Zwracanie wartości w funkcji
Generalnie, za każdym razem kiedy wywołujemy funkcję, powoduje to jakiś rodzaj wyniku . Może to być animacja
pokazana na ekranie, jakąś uzyskiwaną wartość, lub ich połączenie. Parametry są podstawowym środkiem
komunikacji z funkcją. Parametr może być użyty do:
• Wprowadzania informacji do funkcji
• Dostarczania danych wyjściowych z funkcji (w tym przypadku , parametr musi być przekazany jako referencja)
Jako prosty przykład rozważmy funkcję, która oblicza różnicę między dwoma liczbami zmiennoprzecinkowymi dla
wydania resztę z zakupów. Na przykład , biorąc pod uwagę cenę zakupu i oferowaną ilość, funkcja oblicza resztę.
Ta funkcja wymaga trzech wartości do działania:
• Wartość ceny zakupu - theprice (dana)
• Wartość oferowanej ilości - theamount (dana)
• Reszta do zwrotu - thechange (obliczana przez funkcję
Można napisać funkcję, która pobiera trzy parametry jak te, oblicza różnicę między pierwszym a drugim, i
umieszcza wynik w trzecim parametrze. Pamiętaj ,że ten trzeci parametr musi być przekazany przez referencję.
Pierwsze dwa parametry są używane jako dane wejściowe do funkcji, a trzeci jest daną wyjściową. Ta funkcja nie
żąda wprowadzania danych z klawiatury, nie zapisuje niczego na ekranie. Jednak wartości ceny zakupu i ilości są
dostarczane do funkcji (a nie komputera) za pomocą dwóch parametrów, theprice i theamount. W podobny
sposób, uzyskany wynik jest przkeazywany do programu wywołującego prze trzeci parametr , thechange.
Wprowadzanie z klawiatury i wyświetlanie na ekranie jest wykonywane w funkcji mainprog
W C++, możesz zaimplementować tą procedurę poniższym kodem
void dif(float theprice,float theamount, float & thechange)
{
thechange=theamount-theprice;
}
W tym przypadku, jeśli piszemy program , który ma wartości w amout i price, dokonamy takich zmian:
…
dif(price, amount, &change);
Cout<<change;
…

Jest inny sposób komunikowania wyniku z funkcji, tak ,że wynik może być używany bezpośrednio w wyrażeniu.
Na przykład można użyć:
Cout<<dif(price,amount,change);
Ta składnia jest poprawna jeśli funkcja zwraca wartość jako wynik. Niektóre języki programowania rozróżniają
między funkcjami , które zwracają wynik i tymi które tego nie robią. Na przykład w Pascalu są nazywane
funkcjami jeśli zwracają wartość; jeśli nie zwracają wartości, są nazywane procedurami. Jak kompilator wie, która
funkcja zwraca wartość a która nie? Dlaczego nie możemy napisaćinstrukcji takiej jak
Number=JumpJack(Sal);
ale możemy wprowadzić instrukcję taką jak:
Price=ask("Please enter the price:");
Co sprawia ,że różnią się między sobą?
Typy zwracanych wartość
W C++ różnice można znależćw nagłówku funkcji - pierwsza linia, w której nadajesz nazwę funkcji. Na przykład:
void dif(float theprice,float theamount, float & thechange)
Pierwszą rzeczą jaką piszemy kiedy definiujemy funkcję jest typ zwracanej wartości, jeśli jest. Czy pamiętasz ,ze
wszystkie nasze dotychczasowe funkcje, ich nazwy, poprzedzało słówko void? To słowo kluczowe oznacza ,że
funkcje nie zwraca wartości. Aby zwracać wartość ,musisz
• Określić zwracany typ w nagłówku funkcji. Zwracany typ inny niż void , powoduje ,że funkcja zwraca wynik.
Jeśli pominiesz typ zwracany, C++ założy ,że jest to int.
• Dołączyć co najmniej jedną instrukcję w ciele funkcji, która określa wynik jaki chcesz zwrócić. Jest to robione za
pomocą słowa kluczowego return.
Na przykład, rozważmy prosty przypadek w którym chcemy zmodyfikować funkcję dif aby zwracała różnicę
między dwoma wartościami zmiennoprzecinkowymi, które są przekazywana jako argumenty. Ponieważ chcemy
aby ta funkcja zwracała wartość zmiennoprzecinkową jako wynik, nagłówek funkcji może być taki
float dif(float value1, float value2)
Nie ma nic nowego w tej składni. Ten nagłówek mówi kompilatorowi, że funkcja , której nazwa to dif będzie
pobierać dwa argumenty, value1 i value2 (oba są liczbami zmiennoprzecinkowymi0 i zwraca wynika, który
również jest liczbą zmiennoprzecinkową. Nie potrzebujesz dłużej trzeciego parametru w której przechowujesz
wynik. Na końcu ciała funkcji, wszystko co musimy wiedzieć , to składnia return. Jest to proste - składa się ze
słowa kluczowego return , po którym występuje wyrażenie:
return wyrażenie;
Wyrażenie jest wyliczane a wynik jest zwracany przez funkcję. Pokazuje to poniższy przykład
float dif(float value1, float value2)
{
return value1-value2;
}
Ostrzeżenie. Jeśli zwracanie jest wykonywane, funkcja się kończy! Żadne inne instrukcje w funkcji nie są
wykonywane po return.
Ta funkcja może być użyta jako ilustracja poniższego programu. W tym programie , prosimy aby użytkownik
wprowadził cenę do zapłacenia i ilość towaru. Program wylicza resztę. Jest to ekstremalnie prosta aplikacja
funkcji, która zwraca wartość. Faktycznie, można zrobić to lepiej używająca funkcji przez obliczenie różnicy w
samym programie. Algorytm dla tego programu jest całkiem prosty
•
•
•
•
•

Deklarujemy zmienne proce, amount i change
Prosimy aby użytkownik wprowadził cenę zakupu
Prosimy aby użytkownik wprowadził ilość zakupioną
Obliczamy resztę (używając funkcji dif)
Informujemy użytkownika o wartości reszty

#include "franca.h"
float dif(float value1,float value2)
{
return value1-value2;
}
void mainprog()
{
float price, amount,change;
Box given("Ilość:"),thechange("Reszta:");
price=ask("Jaka jest cena do zapłaty?");
amount=ask("Ile będzie dla mnie?");
change=dif(amount,price);
given.say(amount);
thechange.say(change);
}
Zauważ ,że po tym jak poprosiliśmy o wartości dla ceny i ilości, używamy wyrażenia
change = dif (amount, price);
Wartość tego wyrażenia jest uzyskiwana przez funkcję dif. Jak wiemy, ta funkcja zwraca wartość, która jest
różnicą między pierwszy a drugim argumentem. Ta wartość zwracana jest wtedy przypisana do zmiennej change.
W tym wyrażeniu, używamy argumentów amount i price, w tym porządku. Funkcja dif używana parametrów
value1 i value2, Kiedy program jest wykonywany i wywołana jest dif, wartość numeryczna zawarta w zmienne
amount jest kopiowana do zmiennej value1 w tej funkcji. W podobny sposób , wartość w price jest kopiowana do
value2. Wtedy będą używane wartości wynikowe a wynik będzie zwracany. Pamiętaj ,że zgodność miedzy
argumentami jest zależna od ich kolejności .Jeśli wyrażenie byłoby zapisane tak:
change = dif(price, amount);
wynik byłby całkowicie zły!
Oryginały i kopie
Kiedy wywołujesz funkcję , która pobiera argumenty, oryginalny argument nie jest używany. Zamiast tego,
funkcja używa kopię tej zmiennej (lub obiektu). Zmodyfikujemy funkcję dif, tak aby wartość w jednym,
argumencie się zmieniła. Na przykład, zróbmy to:
float dif(float value1,float value2)
{
value1=value1-value2;
Cout<<value1;
return value1;

}
W tym przypadku przechowujemy różnicę w value1, która jest jednym z argumentów. Cout można użyć dla
pokazania wyniku , który jest przechowywany w tej zmiennej. Mimo to, wynik pozostaje taki sam ponieważ
funkcja zwraca value1, która zawiera różnicę. Jeśli dołączamy dane wyjściowe do wyświetlenie wartości ilości w
programie, zauważymy ,że ta wartość się nie zmieniła.
Funkcje inline
Za każdym razem , kiedy program wywołuje funkcję , komputerowi zabiera trochę czasu przełączenie się do
funkcji a potem wrócić do programu. Najczęściej, wartości w argumencie muszą być kopiowane do parametrów
funkcji. To zabiera czas. Przy stosowaniu różnych języków programowania, nie jest generalnie zalecane
projektowanie funkcji , które wykonują bardzo proste zadania, ponieważ czas jaki zabiera komputerowi
przełączanie się do i powrót z funkcji są niewspółmierne do korzyści używana funkcji. Jednak C++ ma różne
funkcje, które pozwalają obsługiwaćten rodzaj funkcji : funkcje inline są funkcjami , których kod jest umieszczany
tam gdzie funkcja została wywołana. Innymi słowy, kompilator w rzeczywistości zapisuje kopię swoich instrukcji w
każdym miejscy w którym wywołana jest funkcja. Nie ma żadnego przełączania w miejscu w którym wywołujemy
funkcję. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do zwykłych funkcji, kod będzie powtarzany za każdym razem kiedy
funkcja jest wywoływana. Nie wszystkie funkcje mogą się stać funkcjami inline. Istnieje kilka ograniczeń najważniejszą jest to ,że nie można mieć powtórzeń wewnątrz funkcji inline. Dołączamy słowo kluczowe inline w
nagłówku funkcji aby stworzyć funkcję inline. Zapamiętaj ,że jest to cecha C++ i nie jest dostępna w innych
językach programowania
Wielka Ucieczka - część 2
Funkcje dosonale upraszczają zadanie robota przy rysowaniu kwadratu. Zauważ ,o ile łatwiejsze staje się to
zadanie jeśli robot już wie jak rysować linie!. Jeśli funkcja , która pomaga robotowi rysować linię jest dostępna,
problem rysowania kwadratu może być podsumowane jak następuje:
rysowanie linii
skręt w prawo
rysowanie linii
skręt w prawo
rysowanie linii
skręt w prawo
rysowanie linii
skręt w prawo
Ostatni skręt nie jest w zasadzie potrzebny, ale jest wygodny , bo wychodzisz robotem na początek kwadratu.
Możesz skorzystać z naszego robota, Tracera, do rysowania linii i kwadratów. Ponieważ nie działamy jeszcze z
powtórzeniami, możemy myśleć w kategoriach linii, które są zawsze długości trzech kroków. Algorytm jest
oczywisty: zaznacz
krok
zaznacz
krok
Ponieważ robot może zaznaczać kwadrat tylko przed sobą , łączna długość linii, w tym początkowy i ostatni
kwadrat. Ponownie , pozostawia to pierwszy kwadrat pusty. Jeśli ci to przeszkadza, zawsze możesz poprawić
sytuację : W ten sposób możesz narysować linię o rozmiarze 3, w tym pierwszy kwadrat:
zaznacz
krok
w prawo
w prawo // obrót
zaznacz // zaznacza pierwszy kwadrat
w prawo / obrót
w prawo
zaznacz
krok
Łatwo jest zapisać funkcję , która implementuje powyższy algorytm:
Robot Tracer;
void line3()
{
Tracer.zaznacz();
Tracer.krok();

Tracer.zaznacz();
Tracer.krok();
}
Niemniej, kiedy projektujemy funkcję, spróbujmy ją tworzyć tak użyteczną jak się da. W ten sposób może użyć jej
ponownie, któregoś dnia.
Ta funkcja byłaby bardziej użyteczna jeśli można określić rozmiar linii. Możemy dodać trochę więcej
wszechstronności do tej funkcji jeśli pozwolimy na wybór koloru za pomocą parametru.Na przykład:
void line3(int color)
{
Tracer.zaznacz(color);
Tracer.krok();
Tracer.zaznacza(color);
Tracer.krok();
}
Czy przeszkadza ci ,że musisz określać kolor przy każdym wywołaniu funkcji? Żaden problem! Można określić
domyślną wartość dla tego koloru w nagłówku funkcji:
void line3(int color=2)
Teraz, kiedy napisaliśmy funkcję inline, łatwo możemy narysować kwadrat, lub możemy rozważyć napisanie
funkcji rysującej kwadraty. Jedną z możliwych implementacji funkcji kwadratu jest
void square3(int color=2)
{
line3(color);
Tracer.prawo();
line3(color);
Tracer.prawo();
line3(color);
Tracer.prawo();
line3(color);
Tracer.prawo();
}
Kiedy używać funkcji
Dla rozwiązania prostego problemu rysowania kwadratu, funkcje mogą być używane na kilka sposobów:
• Użyjemy dwóch funkcji line3 i square3. square3 rysuje kwadrat przy użyciu innej funkcji, line3, która rysuje linię
• Używamy trzech funkcji, paint, line3 i square3. Możesz użyć funkcji dla zaznaczania i kroku dla każdego
kwadratu, ponieważ za każdym razem chcemy malować kwadrat, musimy zaznaczyć i wykonać krok. To
upraszcza kod używany w funkcji line3
• Nie używamy funkcji square3. Używamy line3 do rysowania kwadratu w programie
• Nie używamy funkcji line3. Używamy square3, która rysuje każdą linię
• Wcale nie używamy funkcji. Piszemy wszystkie instrukcje do rysowania kwadratu w funkcji mainprog
Która alternatywa jest najlepsza?
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Kilka czynników musi być rozpatrywanych przy określaniu która
alternatywa jest najlepsza i może nawet się różnić od osoby do osoby. Oczywiście , ostatnia alternatywa - nie
używanie funkcji - czyni program dużo trudniejszym. Programista ,który nie używa funkcji zazwyczaj spędza
więcej czasu projektując i debuggując, ponieważ
• Kod końcowy jest bardzie złożony
• Żaden fragment nie będzie użyty ponownie w poprzednio zaprojektowanego oprogramowania
Niektórzy programiści zarządzają tym używając kilku funkcji czyniąc swoje programy uruchamianymi szybciej. Za
każdym razem ,kiedy funkcja jest wywoływana, komputer traci dodatkowy czas. Jednak nie wszystkie aplikacje są
krytyczne czasowo. W wielu sytuacjach, może być preferowane zakończenie programów wcześniej i móc zmienić
je łatwo na żądanie, zamiast kończyć z aplikacją o wysokiej szybkości, która jest trudna do zmiany i wymaga
długiego czasu do ponownego uruchomienia. Druga alternatywna- użycie trzech poziomów funkcji - może

wydawać się trochę ekstremalna. Funkcje , które wykonują małe zadania mogą stać się zbędne i kradną czas
komputera. To może, ale nie zawsze tak musi być. Rozwiązanie może wymagać napisania najmniejszej ilości
kodu! To czy go idealnym rozwiązaniem dla leniwego programisty. Czy jest coś złego w byciu leniwym
programistą? Nie , w ogóle! Tak długo jak rozwiązujesz swoje problemy podczas pisana taka małego kodu jak to
możliwe, rzeczywiście wspinasz się o drabinie sukcesu. Co złego jest wtedy w tym rozwiązaniem? Jak mówiliśmy
wcześniej, wątpliwe jest używanie funkcji, która jest wywoływana milion razy dla wykonania drobnej pracy, bo
dużo więcej czasu traci podczas przełączania niż na rzeczywistą pracę .Prowadzi to do naturalnego wniosku, że
korzystania z funkcji w tym przypadku powinno się unikać. Jest to prawda w większości języków programowania,
ale nie całkiem prawdziwe w C++ - pamiętasz funkcje inline? Niewielkie fragmenty programu, które nie zawierają
powtórzeń i które są potrzebne wiele razy w programie są dobrymi kandydatami na stanie się funkcjami inline.
Jednakże, pamiętaj ,że funkcje inline są specyficzne dla C++ i nie są dostępne w innych językach. Pamiętaj o
dobrej praktyce unikania małych funkcji!. Poniższy program ilustruje rozwiązania , które używają wszystkich
trzech funkcji. W funkcji mainprog, robot jest instuowany ,żeby wykonaj pięć kroków w kierunku wschodnik a
następnie siedem kroków w kierunku południowym, aby rozpocząć rysowanie. Tworzone są wtedy dwa kwadraty
w różnych kolorach
#include "franca.h"
Robot Tracer;
inline void paint(int color=2)
{
Tracer.zaznacz(color);
Tracer.krok();
}
void line3 (int color=2)
{
paint(color);
paint(color);
}
void square3(int color=2)
{
line3(color);
Tracer.prawo();
line3(color);
Tracer.prawo();
line3(color);
Tracer.prawo();
line3(color);
Tracer.prawo();
}
void mainprog()
{
Tracer.face(3);
Tracer.krok(5);
Tracer.prawo()
; Tracer.krok(7);
Tracer.lewo();
square3();
Tracer.krok(5);
square3(3);
}
Zasady i regulacje
Spróbujmy teraz podsumować zasady składni materiału jaki poznaliśmy do tej pory
Definicja funkcji. Definicja funkcji jest fragmentem programu, który wyjaśniający działanie będące
wykonywane za każdym razem przy wywołaniu funkcji. Definicja obejmuje nagłówek funkcji i ciało funkcji.
Generalnie, funkcja wygląda tak:
nagłówek funkcji
{
ciało funkcji
}

Nagłówek funkcji.
Nagłówek funkcji zawiera
• Typ zwracany (funkcja , które nie zwraca wyniku używa typu void)
• Nazwę funkcji (lub identyfikator), i listę parametrów i ich typy otoczone nawiasami okrągłymi (jeśli nie ma
parametrów, przestrzeń wewnątrz nawiasów będzie pusta)
Uwaga. Możesz również zobaczyć słowo void wewnątrz nawiasów okrągłych. Na przykład, float time(void) jest
dokładnie tym samym co puste nawiasy - float time ()
Jeśli istnieje więcej niż jeden parametr, parametry są oddzielone przecinkami a każdy musi być poprzedzony jego
typem lub klasą. Parametry są już deklarowane na samej liście. Na przykład
void JmpJack(atleta ktoś)
Jest nagłówkiem dla funkcji , która
• Nie zwraca wyniku (void)
• Ma nazwę (JmpJack)
• Pobiera jeden parametr typu atleta. Ten parametr będzie znany jako ktoś w funkcji (Nie deklarujemy ktoś
będącego typu atleta ponownie w funkcji)
Ciało funkcji.
Ciało funkcji zawiera kod ,który jest wykonywany kiedy funkcja została wywołana. Ten fragment
programu składa się jednej lub więcej instrukcji, które są umieszczoe wewnątrz nawiasów klamrowych
Na przykład, w funkcji JmpJack, ciało wygląda tak:
ktoś.up();
ktoś.ready();
Dlatego kompletna funkcja wygląda tak:
void JmpJack( atleta ktoś)
{
ktoś.up();
ktoś.ready();
}
Zaobserwuj pewne rzeczy:
• Jeśli pewne argumenty mają domyślne wartości a inne nie ,te wartości domyślne muszą być pokazane jako
ostatnie na liście argumentów. Wartości przypisane do argumentów domyślnych muszą być w poprawnym
zakresie
• Funkcja nie może być wywołana przed tym zanim zostanie zdefiniowana!
Dopasowanie typu.
Typy (lub klasy) argumentów muszą pasować do tych z odpowiednich parametrów kiedy wywołujemy funkcję.
Jeśli funkcja jest definiowana jak poniżej:
void jumps (Clock timekeeper, atleta ktoś)
ta funkcja musi być wywołana używając dwóch argumentów : pierwszy musi być typu Clock a drugi musi być
atleta . Kompilator sprawdza czy ta odpowiedniość jest wykonana poprawnie i pojawi się komunikat błędu jeśli
pojawi się błąd.
Przeciążenie funkcji.
W przeciwieństwie do innych języków programowania, C++ pozwala na więcej niż jedną funkcję mającą taki sam
identyfikator. Można to zrobić jeśli liczba typu argumentów nie jest taka sama. Nazywamy to przeciążeniem
funkcji. Na przykład funkcja JmpJack z jednym argumentem i inna funkcja JmpJack z dwoma argumentami mogą
obie być zawarte w tym samym programie. Jednakże ,żadna inna funkcja JmpJack z jednym lub dwoma
argumentami klasy atleta nie może być dołączona. Kompilator będzie mógł rozróżniać między wywołaniem postaci
JmpJack(Sal);
a tą w postaci

JmpJack(Sal, Sally):
i będzie używał właściwej funkcji
Wartość kontra Referencja.
Domyślnie argumenty są przekazywane do funkcji przez wartość. Oznacza to ,że kopia obiektu lub zmiennej jest
tworzona a potem używana przez funkcję. Możesz używać i modyfikować parametr, bez powodowania żadnej
modyfikacji na oryginalnym argumentem. Przez dołączenie symbolu & przed identyfikatorem parametru ,
wskazujemy ,że wszystkie działania na wywołanej funkcji obejmującej ten parametr są dokonywane na
oryginalnym argumencie, zamiast na kopii. Przekazywanie przez referencję może przyspieszyć program jeśli
obiekt przekazywany jest złożony. Oszczędza to czas komputerowi na tworzenie kopii obiektu. Nie jest możliwe
przekazanie stałej, jeśli funkcja oczekuje referencji. Na przykład funkcja poniższa:
float dif (float &value1, float &value2)
nie może być wywołana tak:
change = dif(100.00, - price);
Referencja pozwala funkcji zmodyfikować value1 i, w tym przypadku, stała 100.00, nie powinna być zmieniona.
Da to w wyniku komunikat błędu
Wywołanie funkcji.
Kiedy chcesz wykonać zbiór działań zdefiniowanych w funkcji, możesz użyć wywołania funkcji w programie.
Wywołanie funkcji składa się z nazwy funkcji po której występują nawiasy okrągłe:
nazwa_funkcji ( lista_argumentów )
Jeśli funkcja pobiera argumenty, musisz dołączyć obiekty, które będą używane wewnątrz nawiasów. Jeśli funkcja
pobiera więcej niż jeden argument; odpowiedniość między rzeczywistym obiektem a parametrem jest ustalana
wyłącznie w kolejności w jakiej występują
Prototyp funkcji.
Może być sytuacja w której konieczne jest użycie funkcji przed zdefiniowaniem funkcji. Ponieważ kompilator bada
kod źródłowy sekwencyjnie, myśli ,że wywołałeś funkcję , która nie istnieje, Nie jest to częsta sytuacja. Jednak ,
jeśli masz kontakt z tym problem, będziesz musiał napisać kompilatorowi ,że jest funkcja o danej nazwie
pobierającą pewne parametry i zwraca wynik pewnego typu. Jest to prototyp funkcji. Prototyp funkcji wygląda
podobnie jak nagłówek funkcji, z tym ,że
• Mamy średnik na końcu
float change (float price, float amount);
• Możesz pominąć nazwy parametrów
float change (float, float)
Ostrzeżenie. Powszechnym błędem jest dołączanie średnika po nagłówku funkcji - kompilator sądzi ,że ten
nagłówek jest po prostu prototypem i nigdy nie znajdzie definicji
Prototypy funkcji nie są wymagane, chyba ,że chcesz powiedzieć kompilatorowi o funkcji , która będzie
zdefiniowna później w kodize - ale nie jest błędem dołączanie ich nawet kiedy nie są konieczne
Unikanie wielu dołączeń nagłówków plików
Kiedy używamy include dla dołączania plików do programu, możesz niechcący skopiować ten sam plik więcej niż
raz, Może być to spowodowane tym ,że albo masz więcej niż jedno include w programie albo dołączyłeś plik,
który również dołącza plik , który był już żądany. Na przykład, załóżmy ,że masz program ,który dołącza program
o nazwie gymnast.h jak również JmpJack.h. Jak pokzujemy poniżej, w tym przypadku gymnast.h również ma
include dla JmpJack.j .Program:
#include "gymnast.h"
#include "JumpJack.h"
Program gymnast.h:

#include "JumpJack.h"
Jeśli chcesz zrobić to dobrze, można zapobiec więcej niż jednej kopii włączonej do programu przez dodanie kilku
dodatkowych linii do pliku nagłówkowego. Dodaj poniższe dwie linie na początku:
#ifndef JUMPJACK_H
#define JUMPJACK_H
i dodaj na końcu:
#endif
JUMPJACK_H powinno być zastąpione inną nazwą dla każdego pliku. Możesz przyjąć praktykę używania nazw
plików nagłówkowych pisanych dużymi literami, po nich znak podkreślenia i dużej litery H. Instrukcje, które
zaczynają się od znaku # na pierwszej pozycji nie są określoną częścią języka C++. Są one instrukcjami dla części
kompilatora zwanej preprocesorem. Instrukcje te są również nazywane dyrektywami preprocesora. Wypróbuj
składnie preprocesora przez napisanie fragmentu kodu, który używa include dla dołączenia pliku JumpJack.h
dwukrotnie. Potem dołącz dyrektywy preprocesora dane powyżej w pliku JumpJack.h i wykonaj ten sam program.
Po wykonaniu tych zadań, napisz plik nagłówkowy, który zawiera funkcje dla podskowków i lewo-prawo. Funkcje
te powinny mieć możliwość odbioru atleta jako parametru.
Liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe
Zmienne całkowite mogą przechowywać liczby całkowite w zakresie od -32,769 do +32,767. Deklarujemy te
zmienne przez poprzedzenie identyfikatorów zmiennych słowej kluczowym int. Liczby z miejscem dziesiętnym
mogą być przechowywane w zmiennych typu float. Deklarujemy te zmienne przez poprzedzenie identyfikatora
zmiennej słowem kluczowym float. W instrukcji można zadeklarować więcej niż jedną zmienną. Na przykład
int liczba, alfa, licznik
float x,y,c
Możliwe jest ustawienie wartości początkowej dla zmiennej w czasie dekalracji. Na przykład
int jeden=1,dwa =2, trzy=3, inna;
float x=3.45,y,z;
deklaruje cztery zmienne : jedne, dwa i trzy będą inicjalizowane przez 1,2 i 3, odpowiednio, a inna nie będzie
inicjalizowana. Podobnie zmienna zmiennoprzecinkowa x jest inicjalizowana wartością 3.45. Zmienne y i z są
deklarowane ale nie inicjalizowane określoną wartością. .Możesz zmienić wartość zmiennej w dowolnym punkcie
programu przez pokazanie identyfikatora zmiennej po lewej stronie operatora przypisania ( = ) i wyrażenie po
prawej jego stronie. W tym przypadku , wartość wyrażenie zastępuje poprzednią wartość zmiennej. Na przykład:
jeden = 56;
dwa = jeden + trzy;
Lewa strona operatora przypisania musi określać jednoznaczny obiekt lub zmienną. Niepoprawne jest wyrażenie
takie jak:
jeden + dwa = trzy;
Możliwe jest użycie zmiennej float do przypisania wartości do zmiennej int i vice versa. Kiedy wartość float jest
przypisana do całkowitej, część ułamkowa jest gubiona (obcinana, nie zaokrąglana. Kiedy wartość całkoiwta jest
przypisywana do zmiennej float, część ułamkowa składająca się z zer jest zakładana.
Wyrażenia
Wyrażenie są sekwencjami składającymi się z identyfikatorów zmiennej, operatorów arytmetycznyuch, wywołań
funkcji, nawiasów i stałych (liczb) ułożonych zgodnie z wcześniej określonymi zasadami. Wyrażenia wskazują jak
działa ze zmiennymi i stałymi dla tworzenia wyniku. Mamy następujące operatory arytmetyczne:
+ dodawanie
- odejmowanie
* mnożenie
/ dzielenie
% reszta

Można używać operatora przypisania ( = ) w wyrażeniach arytmetycznych
Definicje
• Operatory mogą być + , - , * , / , % i =
• Wyraz jest zmienną (lub obiektem) , stałą lub wywołaniem funkcji
Zasady
• Wyrazy muszą być oddzielone przez operator
-Dwa wyrazy działają zgodnie z zasadami opisanym wcześniej przez ten operator
• Działania są wykonywane zgodnie z ich priorytetem. Najwyższy priorytet mają *, / i %. Najniższy priorytet mają
+ i -. Działania na tych samych priorytetach są wyliczane w kolejności w jakiej są zapisywane (od lewej do
prawej)
• Wyrazy mogą być poprzedzone przez operator -Ujemna wartość będzie pobierana (Jest również możliwość poprzedzenia wyrazu przez operator +)
• Pary nawiasów mogą być dołączone gdziekolwiek do określonego priorytetu
-Wyrażenie wewnątrz nawiasów będą wyliczane najpierw. Jeśli więcej niż jedna para nawiasów jest dołączona,
nawiasy wewnętrzne będą wyliczane najpierw.
• Operatory inkrementacji (++) i dekrementacji (--) mogą być użyte bezpośrednio przed lub bezpośrednio po
zmiennej
-Zmienna będzie zwiększana lub zmniejszana
• Zmienna (lub obiekt) mogą być używane po lewej stronie operatora przypisania ( = )
-Wynik wyrażenia jest przypisywany do zmiennej, której identyfikator jest po lewej stronie =
-Więcej niż jeden operator przypisania może być używany w wyrażeniu, pod warunkiem ,że każdy jest
poprzedzony przez zmienną

C++ dla odpornych na wiedzę cz. V
Zliczanie i powtarzanie
W prawdziwej klasie fitness Sal musi wykonać każde ćwiczenie kilka razy. Na przykład musi powtórzyć podskoki
pewną ilość razy. Jest to najprostszy rodzaj powtórzeń: dany zbiór instrukcji musi być powtórzony z góry
określaną liczbę razy. Jeśli byłbyś instruktorem Sala, prawdopodobnie poprosiłbyś go aby podskoczył 15 razy. Dla
inteligentnego Sala, to wystarczyłoby. Mógł zrozumieć znaczenia słowa powtórz i mógł wiedzieć co masz na myśli
co do podskoku. Niestety komputery nie są tak inteligentne jak Sal i musimy mieć pewność ,że rozumie dokładnie
co chcemy zrobić. Proces jest łatwy do zrozumienia jeśli myślisz jak rzeczywista osoba wykonuje instrukcję
powtórzenia 15 podskoków. Jeśli chcesz coś powtórzyć, musisz policzyć ile już wykonałeś podskoków i zatrzymać
się kiedy osiągniesz pożądaną liczbę. Podobnie jak u ludzi, komputer musi także przechowywać liczby. Aby to
zrobić możemy użyć zmiennej całkowitej. Tu pokażemy jak użyć zmiennej całkowitej dla dołączenia zliczania i
powtarzania w twoich programach

Zrozumienie prostych powtórzeń
Teraz jesteśmy gotowi na proste powtórzenia, które powodują ,że fragment programu powtarza się określoną
liczbę razy. Są trzy możliwości:
• pętle while;
• pętla do/while;
• pętle for;
Powtarzanie z pętlami while
Powtórzenie może być wyjaśnione jak następuje:
-Ustawiamy licznik na zero
-Dopóki licznik jest mniejszy niż 15, powtarza się ,co następuje:
* Podskok
* Zwiększenie licznika
* Wykonane
,gdzie licznik jest zmienną przechowującą liczbę wykonanych podskoków. Na początku, mamy równe zero,
ponieważ nie zrobiliśmy niczego. Następnie, while, wyjaśniaj ,że sekwencja ma być powtarzania dopóki warunek
licznika jest mniejszy niż 15 jest prawdziwe.
Definiowanie pętli
Zaczynamy u góry (licznik = 0) , następnie wykonywane jest porównanie licznika z 15. Istnieją dwa alternatywne
kierunki, w zależności od wyniku. Ponieważ licznik jest początkowe zerowy, kolejnym krokiem będzie Podskok, a
potem zwiększenie licznika o jeden. Po zakończeniu działania, wracamy z powrotem do porównania licznika z 15.
Cóż, licznik ma wartość 1, co jest mniejsze od 15, więc powtarzamy Podskok , zwiększenie licznika i porównanie
go z 15. Cała ścieżka jest ścieżką zamkniętą. Ta pętla jest wykonywana 15 razy .Kiedy licznik osiągnie 14,
program wykonuje podskok a potem zwiększa licznik, uzyskując nową wartość 15. Teraz przy porównaniu, licznik
nie jest mniejszy niż 15. Wtedy wybierana jest ścieżka alternatywna i opuszczamy pętlę
Pętle nieskończone
Załóżmy ,że nie dołączyliśmy poniższej instrukcji:
Count = Count + 1;
dla aktualizacji licznika w programie. Kiedy opuścimy pętlę? Nigdy! Chcemy utrzymać porównanie licznik (który
zawsze jest zerem) z 15 a licznik jest zawsze mniejszy niż 15 (ponieważ wartość pierwotna nie będzie zmieniana).
Powoduje to błąd znany jako pętla nieskończona. Ten przykład jest bardzo prosty , i mam nadzieję ,że widać
problem. W innych przypadkach problem może być bardziej złożony, i może nie być łatwo przyuważyć pętlę
nieskończoną. Aby anulować działanie pętli nieskończonej , możesz nacisnąć jednocześnie klawisze Ctrl + Alt +
Delete. Kiedy pracujesz w Windows, otrzymasz komunikat pozwalający ci anulować bieżący program naciśnięciem
Enter. Wykonanie programu zostanie anulowane, i wrócisz do kompilatora C++.
Instrukcje złożone
Spójrzmy na badany kawałek programu. Dlaczego te kroki są tak ułożone
Podskok
Zwiększ licznik?
Musimy wyraźnie wskazać , jaki zbiór instrukcji ma być powtarzany. Na przykład nie chcemy powtarzać Wykonane
za każdym razem, prawda? W rzeczywistości kiedy chcesz zgrupować kilka instrukcji, które mają być
potraktowane jako pojedyncza , duża instrukcja, możesz ująć je w nawiasy dla oznaczenie ,że te instrukcje są
traktowane jako jedna instrukcja złożona. Instrukcja złożona jest grupą instrukcji (otoczoną nawiasami), która
jest traktowana jako jedna instrukcja dla celów takich jak powtórzenia. (Odnosimy się również do instrukcji
złożonych jako bloków). Kiedy opisujemy algorytm, możemy po prostu wciąć tą grupę instrukcji. W C++
używamy nawiasów. Wszystkie funkcje, w tym mainprogr, zawierają instrukcję złożoną (dlatego nie jest używany
średnik). Nie umieszczaj średnika między instrukcją while a instrukcją złożoną! Średnik kończy instrukcję w
miejscu gdzie jest umieszczony. Na przykład :

while (count<15); // Ten średnik jest zły!
{
JumpJack();
count=count+1;
}
spowoduj ,że komputer zrozumie ,że while count jest mniejsze niż 15, i nie chce powtarzać niczego. Czy wygląda
to jak pętla nieskończona? Cóż, może i nie wygląda ale z pewnością jest! Pusta pętla będzie powtarzana zawsze,
ponieważ wartość count nigdy nie jest inkrementowana. Również zauważ ,że w poprawnym programie, za
każdym razem kiedy wykonujesz Podskok, zwiększasz licznik. Oznacza to ,że licznik będzie równy 1,2,3,… 14. Po
tym jak licznik jest równy 14, warunek jest jeszcze w porządku (14 jest mniejsze niż 15). Kiedy powtórzymy
sekwencję raz jeszcze, licznik zostanie zwiększony do 15. W tym miejscu, warunek jest sprawdzany ponownie
zanim powtórzenie ma miejsce. Ponieważ licznik jest równy 15, warunek jest błędny (15 nie jest mniejsze niż 15)
a powtarzanie się zatrzymuje. Po zakończeniu pętli, program przejdzie do kolejnej instrukcji po nawiaszie
zamykającym). W C++, powtórzenie z jakim działamy możemy zapisać tak:
count=0; // Ustawiamy licznik na zero
while (count<15) // Powtarzamy poniższą sekwencję
{ // piętnaście razy:
JumpJack(Sal); // zrób Podskok
count++; // aktualizacja licznika
} // Sekwencja powtórzenia kończy się tutaj!
Powyższy program można również zapisać tak:
count = 0;
while (count < 15)
{JumpJack(Sal)
count++;}
Użycie operatorów w pętli while
Słowo kluczowe while wskazuje ,że sekwencja jest powtarzana dopóki warunek jest prawdziwy. Warunek jest
pokazany wewnątrz nawiasów i odzwierciedla związek między dwoma wartościami. W tym przypadku, interesuje
nas ,czy licznik jest mniejszy niż 15 ;dlatego też, używamy operatora < (mniejszy niż). Inne operatory:
== : równe (zauważ ,że są to dwa znaki równości)
> : większy niż
>= : większy niż lub równy
< : mniejszy niż
<= : mniejszy niż lub równy
!= : nie równy
Warunki
Kiedy chcemy powtórzyć sekwencję instrukcji, musimy określić kiedy chcemy zacząć powtarzanie i kiedy chcemy
zatrzymać powtarzanie. Aby to zrobić, określamy warunek dla wykonania sekwencji. Ten warunek jest zazwyczaj
przedstawiany przez wyrażenia relacyjne. Wyrażenie relacyjne jest pokazane po prawej stronie słowa kluczowego
while i jest zawarte wewnątrz nawiasów. W tym przykładzie, wyrażenie relacyjne to : count < 15, co oznacza ,że
chcemy powtarzać sekwencję tak długo jak wartość count jest mniejsza niż 15. Symbol mniejszy niż ( < ) jest
operatorem relacyjnym, ponieważ wyraża związek między obiektami. Oczywiście, możesz również użyć innych
operatorów.
Powtarzanie pętlą do/while

Instrukcja do/while jest trochę inną wariacją powtórzenia while. W pętli while, warunek jest testowany przed
rozpoczęciem pętli. W wyniku, jeśli warunek nie jest prawdziwy na początku, pętla nie wykona się ani razu.
do/while porównuje na końcu pętli. Bez względu na to co się dzieje z warunkiem, pętla jest wykonywana co
najmniej raz. Po pierwszym wykonaniu, warunek jest sprawdzany a potem pętla może albo i nie ,być powtarzana.
W do/while, słowo kluczowe do wskazuje początek pętli. Słowo kluczowe while, po którym występuje warunek,
wskazuje koniec pętli. Zauważ średnik po warunku! Na przykład, ten sam efekt można osiągnąć przez poniższy
program:
count = 0;
do
{
JumpJack(Sal);
count++;
}
while (count<15);
Zauważ ,że petal jest otoczona nawiasami a while jest umieszczone po nawiasach
Powtarzanie z pętlą for
Często można zauważyć instrukcję for jako łatwiejszą i wydajniejszą niż while. while wymaga inicjalizacji licznika i
aktualizacji jego wartości. Jeśli zapomnisz o jednym lub drugim , czekają cię kłopoty. Poniższy program :
count=0;
while (count<15)
{
JumpJack(Sal);
count++;
}
można przepisać tak:
for (count=0;count<15;count++)
{
JumpJack(Sal);
}
Te dwie struktury są bardzo podobne, z wyjątkiem tego ,że for pozwala na określenie wartości początkowej,
warunku i aktualizacji w tym samym miejscu! Wewnątrz nawiasów, istnieją trzy części oddzielone średnikiem:
• Pierwsza część, count=0, jest wyrażenie, które zostanie wykonane tylko raz, przed powtórzeniem. Jest to
przydatne dla ustawienia wartości początkowej dla licznika jakiej używamy
• Druga część, count < 15, określa warunek , który sprawdzamy. Tak jak w while, ten warunek jest sprawdzany a
powtórzenie ma miejsce, jeśli jest prawdziwy
• Trzecia część, count++, jest wyrażeniem, które będzie wykonywane raz na końcu każdego powtórzenia. Jest
przydatne dla określenia jak chcemy aktualizować licznik. Możemy zamiast tego użyć poniższej instrukcji , dla
uzyskania tego samego wyniku:

for (count=1; count<=15; count++)
Bardziej naturalnym może być rozpoczęscie zliczania od jeden i zatrzymanie na żądanej wartość niż zaczynać
zliczanie od zera. Pamiętaj, wyrażenia są oddzielone średnikami!. Możliwe jest również zadeklarowanie nowej
zmiennej wewnątrz for. Na przykład:
for(int counter=1;counter<=15;counter++);
W przykładzie użyjemy for dla powtórzenia
Równoważności for i while
Fragment programu , która zawiera for jest całkowicie równoważny do tek z while. Wyrażenie początkowe w for
jest wykonywane przed whie, a wyrażenie końcowe jest wykonywane przed zakończeniem pętli loop. Zatem,
sekwencja taka jak
for( ; ; )
{
}
jest taka sama jak
;
while()
{
;
}
Używanie powtórzeń warunkowych
W poprzedniej części zbadaliśmy najprostszy rodzaj powtórzeń, w których wiedzieliśmy dokładnie, ile razy
chcieliśmy powtarzać sekwencję. Teraz zbadany inny rodzaj powtorzeń, w których liczba razy nie jest znana.
Oczywiście możemy wymyślić kilka przykładów z prawdziwego życia w którym musimy powtarzać coś nieznaną
liczbę razy. Jedyną różnicą między tymi powtórzeniami jest warunek jaki musimy przetestować. Poprzednio,
testowaliśmy czy licznik był mniejszy lub równy liczbie razy jaką chcemy powtarzać.Teraz będziemy zwracać
uwagę na liczbę powtórzeń. Zamiast tego, spróbujemy sprawdzić czy już zostało to zrobione
Sprawdzanie wartości wejściowych
Ciekawą i przydatną aplikacją powtórzeń jest weryfikacja danych wejściowych. Załóżmy ,że użytkownik ma wpisać
wartość, a chcesz upewnić się, że nie jest ujemna. Można to rozwiązać jak poniżej:
float value;
value=ask(‘Wprowadź wartość dodatnią:’);
while ( value < 0 )
{
value=ask(„Źle, wpisz wartość DODATANIĄ:”);
}
Ten fragment programu prosi użytkownika aby ponownie wprosił wartość, tak długo jak wartość jest ujemna. Ten
rodzaj sprawdzania poprawności danych jest bardzo ważne i powinno zawierać podobne środki ostrożności w
swoich programach. Nigdy nie możesz zaufać temu , co wpisze użytkownik, ale zawsze możesz zaufać temu co
będzie robił twój program
Przykład
Załóżmy ,że chcemy obliczyć zmiany dla sprzedaży towarów w sklepie:
void mainprog()
{
float price,change,amount,tax=8.25;
price=ask(‘Input the price:”);
price=price+price*tax/100;
Cout<<price;
amount=ask(„Wprowadź kwotę:”);

while (amount<price)
{
amount=ask(„Nie dość, wprowadź ponownie kwotę:”);
}
change=amount-price;
Cout<<change;
}
Po pierwszym wprowadzeniu kwoty, pętla while będzie powtarzana tak długo jak kwota jest mniejsza niż cena.
Jeśli kwota jest wystarczająca, pętla ta nie będzie wykonywana. Możemy przystąpić do obliczenia zmiany.
Jednakże, jeśli kwota nie jest wystarczająca, pętla będzie wprowadzała żądanie wpisania nowej wartości. Miło ,że
program nie będzie się wykonywał dopóki nie wprowadzimy poprawnej kwaoty, nie ważne ile razy użytkownik
zrobi błąd! Ekwiwalentnym rozwiązaniem tego problemu może być użycie pętli do/while. Ten rodzaj pętli testuje
warunek tylko po wykonaniu pętli, program wynikowy może zrobić to bez jednego wpisu. W tym przypadku, pętla
whie może być zastąpiona :
do
{
amount=ask(„Enter amount:”);
}
while (amount(price);
Sprawdzanie czasu
Może być kilka innych powodów dla określania końca pętli poza liczbą powtórzeń. Jak wspomnieliśmy,
sprawdzanie poprawnej wartości danych wejściowych jest jednym z nich. Innym ciekawym przypadkiem jest
użycie czasu do określania jak długo pętla powinna być wykonywana. Wszystko co musimy zrobić, to napisać
poprawny warunek w while, do/while lub for.
Przykład
Załóżmy że Kim chce ćwiczyć 15 sekund, jako przykład powtórzenia warunkowego kontrolowanego przez czas.
Jak można zgadnąć, nie można powiedzieć z góry ile ćwiczeń można wykonać w ciągu 15 sekund, chyba ,że
oczywiście, znamy dokładny czas trwania każdego ćwiczenia.
void JumpJack(athlete she) // Funkcja JumpJack
{
she.ready();
she.up();
she.ready();
}
void mainprog() // Program główny
{
athlete Kim; // Deklarujemy Kim jako ćwiczącą
int howmany=1; // Deklaruejmy licznik
Clock timex; // Tworzymy zegar
while (timex.time()<12) // Kiedy czas jest mniejszy niż 12
{
JumpJack(Kim); // JumpJack
Kim.say(howmany++); // Mówimy ile czasu
}
}
Przykład
Ciekawym ćwiczeniem jest zobaczenie jak szybko Kim może wykonywać ćwiczenia na komputerze. Jeśli
zmodyfikujesz powyższy program przez wstawienie zera jako argumentu do komunikatów gotowy i góra, te ruchy
będą wykonywane tak szybko jak to możliwe. Zobaczmy ile ćwiczeń może być wykonanych w 12 sekund, na
przykład. Wynik będzie się różnić w zależności od typu komputera jakiego używasz.
Użycie funkcji yesno
W pewnych sytuacjach chcemy aby program zapytał użytkownika czy pętla ma być powtórzona. W programie z
kwotą i ceną, wymagane były dane wejściowe pod względem ceny i kwoty dla obliczenia zmiany. Bardzo

prawdopodobne, że to zadanie ma być powtarzane wiele razy w ciągu dnia. Nie chcemy mówić komputerowi aby
uruchamiał program za każdym razem kiedy klient chce coś kupić. Właściwym rozwiązaniem jest utrzymanie
działającego programu i proszenie o dane wejściowe. Ale kiedy powinniśmy przestać? Cóż, możemy dołączyć
pytanie takie jak Czy chcesz kontynuować? Tak lub Nie? na końcu pętli. Jeśli użytkownik odpowie tak, pętla
będzie powtórzona. Skąd mamy wiedzieć czy użytkownik odpowiedział tak lub nie? Dla uproszczenia życia mamy
funkcje , która wyświetla okno dialogowe w którym użytkownik może kliknąć pole oznaczone Yes lub No.

Możemy przekazać zdanie jako argument do tej funkcji, a zdanie to będzie wyświetlane na ekranie. Funkcja yesno
zwraca również wartość , co czyni możliwym użycie wywołania funkcji bezpośrednio w wyrażeniu. Jeśli
użytkownik kliknie Tak, wartością zwracaną będzie jeden; w przeciwnym razie będzie to zero. Zaktualizowany kod
programu mamy poniżej. Zasadniczo mamy włączone ciało poprzedniego programu wewnątrz pętli do/whie.
Funkcja yesno jest wywoływana bezpośrednio jako wyrażenie dla pętli
void mainprog()
{
float price,change,amount,tax=8.25;
do
{
price=ask(Input the price:);
price=price+price*tax/100;
Cout<<price;
amount=ask(Wprowadź kwaotę:);
while (amount<price)
{
amount=ask(Nie dość, wprowadź ponownie kwotę:);
}
change=amount-price;
Cout<<change;
}
while (yesno(Do you want to continue?));
}
Zagnieżdżenia
Często spotykasz sie z sytuacją w której musisz powtórzyc coś co obejmuje inne powtórzenie:
-Dwie kaspułki dziennie przez 10 dni
-Musisz powtarzać to działanianie 10 razy, które jest swoim powtórzeniem
-Powtarzaj następujące 10 razy
-Powatrzaj następujce 2 razy
-Połknij kapsułkę
-Poczekaj do kolejnego snia
-Łącznie połkniesz 20 kapsułek
Zauważ, że jedno powtórzenie jest "zagnieżdżone" wewnątrz innego. Musisz całkowicie zakończyć wewnętrzne
powtórzenie dla wykonania zewnętrznego

Inny przykład zagnieżdżenia pojawia się w klubie fitness. Załóżmy ,że instruktor chce abyśmy wykonali co
następuje:
-Powtórz to
-Powtórz to
-podskok
-Powótrz to
-kucki
-Powtórz to
-podskok

5 razy
10 razy
5 razy
3 razy

Zrobiłeś 10 podskoków a następnie 5 kucek, a potem powtórzyłeś tę sekwencję 5 razy (całkowicie 50 podskoków
i 25 kucek). Następnie robisz dodatkowo 3 podskoki. Pierwszy zbiór podskoków jest zagnieżdżony wewnątrz
innego powtórzenia. Drugi zbiór nie .W C++, ten program można zapisać tak:
void mainprog()
{
athlete Sal;

int bigcount,smallcount; // 
for (bigcount=1;bigcount<=5;bigcount++) // Powtórz 5 razy
{
for (smallcount=1;smallcount<=10;smallcount++)
{
JmpJack(Sal);
}
for (smallcount=1;smallcount<=5;smallcount++)
{
leftright(Sal);
}
} // Koniec 5 razu
for (smallcount=1;smallcount<=3;smallcount++)
{
JumpJack(Sal);
}
}
Praktyczne powtórzenia z Tracerem
Działania robota mogą być teraz przekodowane przy użyciu powtórzeń. Możesz zakodować funkcję rysowania linii
o dowolnym określonym rozmiarze. Po prostu dołączasz parametr który listuje liczbę kroków wymaganych dla
narysowania tej linii. Możliwe jest, i pożądane, utrzymanie możliwości rysowania linii w dowolnym kolorze, jako
drugi parametr. Określamy nagłówek tej nowej funkcji:
void line (int size , int color = 2)
Jak widać, funkcja ta będzie powtarzała poniższe instrukcje:
zaznacz(kolor);
krok ();
dla wielu potrzebnych kroków. Zatem, jeśli parametr rozmiaru zawiera rozmiar linii w kilku krokach, ta sekwencja
powinna być powtarzana dokładnie tą liczbę krokoów, minus jeden (pamiętasz pierwszy kwadrat?). Możemy to
łatwo zaimplementować używając for:
for (int howmany = 1; howmany < size; howmany++)
Przez określenie warunku howmany
void line (int size,int color=2)
{
for(int howmany=1;howmany<size;howmany++)
{
Tracer.mark(color);
Tracer.step();
}
}
Poniższy program rysuje dwa kwadraty o różnych rozmiarach i kolorach
#include franca.h
Robot Tracer;
void line (int size,int color=2)
{
for(int howmany=1;howmany<size;howmany++)
{
Tracer.mark(color);
Tracer.step();
}
}
Powtórzenie może uprościć samą funkcję square:

void square(int size,int color=2)
{
for(int turn=1;turn<=4;turn++)
{
line(size,color);
Tracer.right();
}
}
Możemy jeszcze użyć tego samego mainprog:
void mainprog()
{
Tracer.face(3);
square(3);
Tracer.step(5);
square(4,5);
}
Powiedzmy Tracerowi aby chodził wzdłuż wszystkich ścian prostokątnego pokoju i wrócił do pierwotnej pozycji.
Jak można rozwiązać ten problem? Możemy skorzystać z faktu ,że Tracer może wykryć ,czy istnieje ściana przed
nim, przez wysłanie następującego komunikatu:
Tracer.seewall();
Tracer.seewall();
Albo jeszcze lepiej można mieć to przy poniższym warunku :
Tracer.seenowall();, jako prawdziwym. Oznacza to ,że może spacerować dopóki nie napotka ściany, bez aktualnej
wiedzy ile kroków jest koniecznych. Dopóki warunke Tracer.seenowall() jest prawdziwy, może spacerować. Czy
wiesz jak to zrobić? Wypróbuj poniższy listing:
for(;Tracer.seenowall();)
{
Tracer.mark();
Tracer.step();
}
Co się stało z pozostałymi dwoma wyrażeniami wewnątrz for? Zniknęły!. Nie potrzebujemy innych wyrażeń w tym
przypadku. Nic nie inicjujemy i nic nie robimy na końcu każdej iteracji. Jeśli chcemy liczyć kroki dopóki nie
napotkamy ściany, możemy zmodyfikować kod jak poniżej:
for(int howmany=0;Tracer.seenowall;howmany++)
{
// Możemy również użyć znaczników:
Tracer.mark();
Tracer.step();
}
Projektowanie podstawowych pętli
Rysowanie kwadratów o zmniejszających się rozmiarach
Poniższy algorytm jest naszą pierwszą próbą:
Narysuj kwadrat o rozmiarze 12
Narysuj kwadrat o rozmiarze 8
Narysuj kwadrat o rozmiarze 4
Teraz wiesz ,że możesz użyć funkcji aby narysować kwadrat .Nie piszemy nowej! Użyjemy poprzedniej! Teraz
możemy napisać program jak następuje:
Pierwszy program
#include „franca.h”
Robot Tracer;

void mainprog()
{
square(12);
square(8);
square(4);
}
Ten program jest poprawny i powinien działać - ale możemy to zrobić lepiej. Czy widzisz ,ze ten program po
prostu powtarza rysowanie kwadratu? Proces jest powtarzany trzy razy! Dobry programista identyfikuje
powtarzalne fragmenty kodu i organizuje je taka by nie zmieniały się jeśli musi je powtarzać inną liczbę razy. Na
przykład, jeśli chcesz rysować 3,15 lub 100 kwadratów, kod zasadniczo pozostaje taki sam
Drugi program (niepoprawny)
#include franca.h
Robot Tracer;
void mainprog()
{
int many,size;
size=12;
for (many=1; many <=3;many++)
{
square (size);
}
}
Cóż, to byłoby poprawne i bardzo łatwe jeśli wszystkie kwadraty byłyby tego samego rozmiaru ,ale nie są.
Kwadrat kurczy się o 4 jednostki za każdym razem. Momencik! Gdybyś wiedział jak obliczyć kolejny rozmiar,
możesz po prostu obliczyć nowe rozmiar za każdym razem
Trzeci program
#include franca.h
Robot Tracer;
void mainprog()
{
int many,size;
size=12;
for (many=1;many <= 3 ;many++)
{
square(size);
size=size-4;
}
}
Czy rozumiesz co się dzieje z rozmiarem? Początkowo ma wartość 12. Potem uruchamiamy powtórzenia i
rysujemy pierwszy kwadrat o tym rozmiarze (12). Następnie wyliczamy nową wartość dla tego rozmiaru. Jak ? Po
prostu bierzemy starą wartość i zmniejszamy ją o cztery , uzyskując nową wartość. Następnie rysujemy kwadrat,
o wielkości 8. Ten proces będzie powtarzał się jak kwadraty będą się kurczyć. W niektórych z innych obrazów, w
których każdy kwadrat zaczyna się w innym położeniu, wszystko co musisz zrobić to przesunąć Tracera do
nowego punktu startowego
Powtarzanie tej samej linii kodu
Jeśli porównasz pierwszy program z trzecim, zauważysz ,że oba rysują to samo. Jednak sugeruję, aby unikać
pierwszego. Pierwszy program może być łatwiejszy do zrozumienia niż trzeci. Gdzie tu poprawka? Jeśli porównuje
się programy, można czuć pokusę by powiedzieć ,że pierwszy jest tak dobry jak ostatni. Ich rozmiary nie są
bardzo różne ,a pierwszy jest łatwiejszy do zrozumienia. Nie mogę właściwie powiedzieć ,że się mylę .Faktycznie,
prosta struktura pierwszego programu kusi jeśli chodzi o rysowanie trzech kwadratów. Problem jest wtedy kiedy
spotykamy się z większą liczbą. Jeśli chcesz narysować 10 kwadratów, musisz dodać kilka instrukcji do pierwszego
programu. Ile trzeba dodać do ostatniego? Żadnych Wszystko co trzeba zrobić , to zmienić początkowy rozmiar i
liczbę powtórzeń. Inną wartościową zaletą stosowania powtórzeń jest to, kiedy musimy działać z nieznaną liczbą
powtórzeń. Pierwszy program będzie tylko rysował dokładnie trzy kwadraty. Ostatni pozwala rysować liczbę
określoną w powtórzeniu. Jeśli zamiast określenia liczby 3, określimy powtórzenie jak poniżej:

for (many=1; many <= total; many++)
sekwencja będzie powtarzana tyle razy jaka jest wartość przechowywana w total
Rozpoznawanie możliwości powtórzeń
Rola powtórzeń nie powinna być lekceważona. Im więcej powtórzeń można zidentyfikować powtórzeń , tym
lepiej. Czasami powtórzenie jest subtelne i trudno zrozumieć co zmienia się w kolejnych krokach. Przy większym
doświadczeniu będziesz mógł dostrzec takie zmiany łatwiej. Programy do rysowania kwadratów może również
korzystać z powtórzeń zagnieżdżonych . Dla każdego kwadratu musimy narysować cztery linie. Wtedy rysując trzy
kwadraty, tworzymy całkowicie 12 linii. Dlatego , możemy również napisać program jak poniżej:
Ustaw size = 12Mbr> Powtórz 3 razy :
Powtórz 4 razy :
Rysuj line(size)
Obróć w prawo
Oblicz nowy size = size-4
Czwarty program
#include „franca.h”
int size,squarecount, linecount;
size=12;
for(squarecount=1;squarecount<=3;squarecount++)
{
for(linecount=1;linecount<=4;linecount++)
{
line(size);
Tracer.right();
}
size=size-4;
}
Ponownie, wynik uzyskany jest jak poprzednie. W poprzedniej wersji programu , użyliśmy funkcji square aby
uczynić niewidoczne powtórzenie wewnętrzne. W wyni, mam nadzieję, trzeci program jest trochę łatwiejszy do
zrozumienia. Jednak, nie można znaleźć wygodnego tworzenia funkcji na wszystko i należy również zapoznać się
z powtórzeniami zagnieżdżonymi.
Zaprojektuj własną pętlę
Komputery są skutecznie tylko dlatego ,że większość problemów obejmuje powtórzenia. Proces przetwarzania
sprawdzania klienta jest taka sama dla wszystkich klientów jest taka sama dla wszystkich i jest powtarzana
tysiące razy dziennie. Procedury ,które obliczają złożone wyniki naukowe również obejmują miliony powtórzeń
tego samego fragmentu programu. Teraz posiadasz środki do kontroli powtórzenia fragmentu programu.
Kolejnym zadaniem jest upewnienie się że wiesz jak używać powtórzeń. Bywają sytuacje w których wiesz ,że coś
musi być powtórzone, ale nie wiesz dokładnie co.
Wskazówki ogólne
Kiedy wymagane jest powtórzenie, musimy określić poniższe pozycje:
• Jakie zadanie ma być powtórzone?
• Jakie zmiany są wykonywane po każdej iteracji?
• Kiedy zakończyć powtarzanie?
• Jakie warunki początkowe istnieją dla tej pętli?
Jakie zadania powtarzać
Zacznijmy od próby określenia jakie zadanie musi być powtórzone. Może to pomóc jeśli rozważasz uproszczony
przypadek w którym tylko jedno powtórzenie jest konieczne. Pomocne jest również myślenie o tym jakie zadanie
będzie zakończone po każdym zakończeniu iteracji. Możesz nawet wypróbować sformułować zdanie , które
pozostanie prawdziwe za każdym razem kiedy iteracja pętli jest kończona .Zdanie, które pozostaje prawdziwe w
każdym czasie kiedy iteracja pętli jest kończona, nazywane jest niezmiennikiem pętli
Na przykład, w programie , w którym chcemy rysować kwadraty o zmniejszającym się rozmiarze, chcemy
powtarzać rysowanie kwadratu:

square (12);
To będzie wystarczające jeśli mamy narysować jeden kwadrat. Jednak kwadrat jaki chcemy rysować będzie miał
inny rozmiar za każdym razem. Dlatego ten rozmiar jest częścią tego co jest zmieniane po każdej pętli, ponieważ
po każdym narysowaniu kwadratu, rozmiar zmienia się dla kolejnego rysowania. Zauważ ,że po każdej iteracji,
jeden kwadrat jest całkowicie rysowany.
Co zmieniać
Następnie , możesz spróbować określić co zmieniać z jednej iteracji do kolejnej. W powyższym przykładzie, tylko
zmienia się rozmiar kwadratu. Kwadraty powinny stawać się 4 mniejszymi jednostkami za każdym razem. Ta
aktualizacja może być wykonywana wewnątrz samej pętli lub jako część trzeciego wyrażenia z for.
Prawdopodobnie, również będziesz musiał zliczyć jak wiele iteracji zakończyło się.
Kiedy zatrzymać
Upewnij się ,że twoja pętla zatrzymuje się - albo przez zliczania iteracji lub przez jakiś innych procesów. Później
zobaczymy jak przerwać pętlę , to znaczy sprawdzić jakiś warunek .W dowolnym zdarzeniu, ważne jest aby
upewnić się ,że ten warunek , jaki sprawdzałeś dla przerwania pętli wydarzy się czasami. W tym przykładzie,
chcemy narysować trzy kwadraty. Pętla zatrzyma się przy liczniku trzy.
Jak zacząć pętlę
Upewnij się ,że wszystkie wartości początkowe dla których pętla zacznie się poprawnie. Możesz musieć zacząć od
licznika zero lub jeden, resetować całkowicie do zera lub ustawić wartości początkowe dla innych zmiennych.
Czasami łatwiej jest określić warunki początkowe po zaprojektowaniu pętli.W naszym przykładzie, ustawiamy
rozmiar początkowego kwadratu na 12 a licznik zlicza do 1
Przykład projektu
Załóżmy ,że twój instruktor prosi o pomoc w obliczeniu średniej ocen dla wszystkich ocen w klasie. Jak można
rozwiązać ten problem? Wiesz ,że średnia może być obliczona przez dodanie wszystkich stopni razem i podzielenie
ich przez całkowitą liczbę uczniów w klasie. Może stworzyć poniższe ogólne wyjaśnienie dla tego problemu:
Dodajemy wszystkie stopnie razem
Średnia = całość podzielona przez liczbę uczniów
Zapisz średnią
Jak dodać wszystkie stopnie razem?
Oczywiście, musisz je odczytać tak, aby mogły być dodane. Możesz to zrobić w ten sam sposób w jaki używałbyś
kalkulatora:
Powtarzaj dopóki istnieją stopnie:
Wpisz wartość
Naciśnij klawisz +
Ponieważ klawisz + na kalkulatorze dodaje bieżącą liczbę do akumulatora, mamy tu to samo
Powtarzaj dopóki istnieją stopnie:
Wprowadź stopień
Dodaj do sumy całkowitej
Tu mamy dwie linie w C++:
grade=ask („Proszę wpisać kolejny stopień:”);
total=total+grade;
Teraz możesz sprawdzić , jakie zmiany są konieczne z jednej iteracji do kolejnej. W tym przypadku, nowy stopień
jest wprowadzane w każdej iteracji a suma całkowita jest aktualizowana. Żadne więcej zmiany nie są konieczne
Kiedy zatrzymać pętlę
Musisz postanowić jakiego mechanizmu użyć dla zatrzymania pętli. Najłatwiejszym sposobem będzie wiedzieć z
góry ile stopni jest na liście i odczytać dokładnie tyle. Jeśli były 26 stopni, użyj pętli takiej jak:
for (int which=0;which<26;which++)
Czy to działa? Z pewnością tak. Jednakże, nie jest to bardzo elastyczne. W kolejnym miesiącu instruktor przyjdzie
do ciebie, ponieważ klasa ma teraz tylko 24 uczniów, co będzie wymagało zmian w programie. Istnieje kilka
alternatyw dla tej struktury:
• Możesz mieć program pytający o liczbę uczniów w klasie

• Możesz sprawdzić czy instruktor chce wprowadzić więcej stopni po każdy wejściu
int class_size;
class_size=ask("wprowadź liczbę stopni":);
i zmień instrukcję for jak poniżej:
for (int which=0; which<class_size;which++)
Jest to rozwiązanie rozsądne, ale wymagam że ktoś zlicza ilość stopni jakie istnieją przed ich wprowadzeniem.
Użytkownik może tego nie wiedzieć jeśli liczba jest duża. Druga alternatywa może być również łatwo
zaimplementowana przez funkcję yesno. Pamiętaj ,że możesz zwrócić się do użytkownika aby zasygnalizował tak
lub nie. Użyjemy yesno w poniższym warunku:
for (int which=0;yesno(„"wprowadzić inny stopień?");which++)
Jeśli użyjemy tego przed każdą iteracją, pojawi się okno dialogowe a użytkownik może zdecydować czy
wprowadzać inny stopień. Użytkownik klika Tak - pętla przechodzi dalej i wymaga więcej stopni. W tym
przypadku nie jest ściśle konieczne użycie zmiennej licznika which, ponieważ nie musimy zliczać iteracji dla
zatrzymania pętli. Jednak ta zmienna śledzi ile stopni zostało wprowadzonych i pozwala nam poznać liczbę
uczniów w kasie. Zauważ ,że użyjemy innej instrukcji:
for(int which=1;which<class_size;which++)
która powoduje ,że wartość licznika będzie o jeden większa niż liczba gatunków kiedy pętla sę kończy. Wydaje się
konieczne aby zmniejszyć go przed użyciem dla wyliczenia średniej! To rozwiązanie dodaje niedogodności,
ponieważ użytkownik musi odpowiedzieć tak lub nie na pytanie przed każdym wprowadzeniem stopni. W końcu,
również możliwe jest użycie wartości wyróżniającej dla sygnalizowania końca danych. W tym przypadku,
powinieneś użyć nieprawidłowej wartości dla danej do sygnalizowania, że nie ma więcej dostępnych danych.
Ponieważ stopnie nie mogą być ujemne, w tym przykładzie, możesz użyć wartości ujemnej dla wyjaśnienie ,że
wszystkie dane zostały wprowadzone.
Warunki początkowe
Kiedy pętla został zasadniczo stworzona, sprawdź czy wszystkie warunki początkowe są poprawne. Suma
całkowita musi być inicjalizowana zerem. Oto kompletna implementacja:
#include „franca.h”
void mainprog() // c3avgrd.cpp
{
float grade,total=0;
float average;
for (int which=0;yesno(input another grade?); which++)
{
grade=ask(Enter next grade:);
total=total+grade;
}
average=total/which;
Cout<<average;
}
Zasady i regulacje
W tej części podsumujemy powyższe tematy
Instrukcje złożone
Grupa instrukcji , która zaczyna się i kończy { i } jest rozpatrywana jako instrukcja złożona.Na przykład:
for (int times=1;times<=10;times++)
// Te linie poniżej formują instrukcję złożoną
{
Kim.say(times);
}

Musisz odnotować ,że ciało funkcji jest również instrukcją złożoną. Np.: void mainprog() // Ta linia poniżej
formują instrukcję złożoną
{
Kim.up();
Kim.ready();
}
Zagnieżdżanie
Instrukcja złożona może zawierać inną instrukcję złożoną
void mainprog()
{
athlete Kim;
for (int times=1;times<=10;times++)
{
Kim.JumpJack();
Kim.say(times);
}
}
Nawiasy zamykające oznacza koniec instrukcji złożonej. Z tego powodu, żaden średnik nie jest konieczny
Zakres
Dowolne zmienne lub obiekty deklarowane wewnątrz instrukcji złożonej będzie stworzona wewnątrz złożenia
(kiedy punkt deklaracji jest osiągnięty po raz pierwszy). Będą one usunięte kies instrukcja złożona jest kończona.
Na przykład:
int i,j;
for (i=0;i<3;i++)
{
int m;
m=i+3;
}
W powyższej sekwencji m jest deklarowane wewnątrz for. Ta zmienna będzie tworzona kiedy pętla rusza, i
pozostanie poprawna do czasu jej zakończenia (jeśli pętla będzie restartowana później, zmienna będzie tworzona
ponownie). Nie jest możliwe aby znać wartość m po zakończeniu pętli. Wszelkie odniesienia do m będzie
powodować błąd składni. Chociaż deklaracja m jest wewnątrz pętli, zmienna nie jest tworzona ponownie dla
każdej iteracji. Jest tworzona tylko raz.
Proste warunki
Warunki są wyrażone za pomocą wyrażeń relacyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, wyrażenie bada związek
między dwoma zmiennymi lub obiektami. Wyrażenie relacyjne powoduje pewien rodzaj porównania między
dwoma obiektami i generuje wynik. Wynik, jakiego oczekujemy albo będący prawdą albo fałszem, jest w C++
wyrażany przez liczbę całkowitą. Wartość zero oznacza fałsz. Dowolna inna wartość, zazwyczaj jeden, oznacza
wynik prawda.
Równość kontra przypisanie
Specjalnej uwagi potrzeba kiedy porównuje określając równość. Kiedy sprawdzasz czy a jest równe b,
powszechnym błędem jest zapis : if (a = b) … ; . W C++, to wyrażenie jest akceptowalne ,ale nie jest
porównanie a z b. Faktycznie jest to wyrażenie przypisania, a wartość b będzie przypisana do a (oryginalna
wartość a jest gubiona). Poprawne porównanie powinno używać poniższego operator równości:
if (a == b) …
Wyrażenie if (a = b) … będzie akceptowane przez kompilator i będzie powodowało błąd jeśli użyjesz go
nieintuicyjnie. Jeśli wartość w b jest niezerowa, wynik będzie równoważny prawdzie. Jeśli wartość b jest zerem,
wynik będzie równoważny fałszowi

Mieszane operatory relacyjne i arytmetyczne
Chociaż jest odradzane czynienie tego, możliwe jest mieszanie wyrażeń arytmetycznych i relacyjnych. Na
przykład: k = 1 + a < b; , jest poprawne składniowo. Jeśli a jest rzeczywiście mniejsze niż b m wynik logicznego
wyrażenia będzie 1 a wartość k będzie wynosić 2. Z drugiej strony, jeśli a nie jest mniejsze niż b , wartość k
będzie wynosić 1. Jeśli mieszasz wyrażenia, program może dawać wyniki, które będą trudne do zrozumienia
Pętla while
Format polecenia while jest następująca : while (wyrażenie relacyjne) instrukcja , w której instrukcja może być
złożona Działanie jest takie ,że wyrażenie relacyjne jest wyliczane i jeśli wynik jest true, będzie wykonana
instrukcja. Wyliczenie wyrażenie i wykonanie instrukcji będzie wykonywane dopóki wynik wyrażenia jest fałszywy,
w którym to przypadku będzie wykonana kolejna instrukcja. Jeśli instrukcja nie jest złożona, nie jest konieczne
zamykanie jej w nawiasach, i może być zapisana w tej samej linii co while. Jednak zachęcam do korzystania z
nawiasów. Częstym błędem pojawiającym się, kiedy chcemy dołączyć inną instrukcję do pętli jest zapomnienie
dołączenia nawiasów. Również zauważ ,że nie ma średnika po wyrażeniu
Pętla do/while
Format do/while jest następująca : do instrukcja while (wyrażenie relacyjne);. Instrukcja jest wykonywana a
potem wyrażenie jest wyliczane. Jeśli wynik to true, instrukcja będzie powtarzana podobnie jak wyliczanie
wyrażenia. Powtarzanie się zakończy kiedy wyrażenie jest wyliczone na false
Pętla for
Instrukcja for daje pełną kontrolę na powtórzeniami i pozwala na inicjowanie, testowanie i zliczanie. Ogólna
postać jest następująca : for (wyrażenie inicjujące; warunek; wyrażenie końcowe) instrukcja , w której poniższe
pozycje są prawdziwe:
• Wyrażenie inicjujące jest wykonywane tylko przed rozpoczęciem pętli. Jest przydatne dla inicjowania zmiennych
• Warunek, jest wyrażeniem warunkowym ,które będzie wyliczane przed każdą iteracji pętli. Jeśli wyrażenie jest
prawdziwe, pętla będzie wykonana
• Wyrażenie końcowe jest wykonywane na końcu każdej iteracji pętli. Jest przydatne dla zwiększania zmiennych i
przetrzymywania liczby iteracji
• Instrukcja jest dowolną instrukcją (w tym instrukcje złożone). Ta instrukcja jest tym co będzie wykonywane w
iteracji pętli
Wyrażenia nieobecne
Wyrażenia mogą być pomijane wewnątrz nawiasów. Można łatwo zobaczyć co się stanie jeśli wyrażenie
początkowe i/lub wyrażenie końcowe są utracone. Jeśli jednak pominiesz warunek pętli, jest tym samym co
warunek ustawiony na true!. Poniższy fragment pokazuje pętlę nieskończoną:
for (;;)
Sal.say(„Jezdem siłacz!”);
Wyrażenia przecinkowe
Kiedy używamy wyrażenia w C++, można użyć więcej niż jednego wyrażenia, oddzielone przecinkami. Na
przykład:
for(int done=0,int to_do=10; done<=howmany; done++,to_do)
będzie tworzyło zmienne done i to_do i inicjowało je odpowiednio na 0 i 10, przed wykonaniem pętli. Po
zakończeniu każdej iteracji pętli, done będzie zwiększana a to_do zmniejszane .Jeśli wartość z wyliczonego
wyrażenie będzie używana, wartość wyrażenia po lewej będzie użyte. Na przykład : howmany = 3,1,2;
będzie przypisywało wartość 3 do zmiennej howmany
Deklaracje zmiennych
Możliwe jest zadeklarowanie i zainicjowanie zmiennej w instrukcji for. Może być to przydatne kiedy potrzebujesz
zmiennej tylko podczas wykonywania pętli. Na przykład : for (int done=1; done<=howmany; done++) może być
użyte zamiast
int done;
for (done=1;done<=howmany;done++)

Zmienne zadeklarowane w wyrażeniu początkowym są rozważane jako zadeklarowane przez instrukcją złożoną ,
która definiuje pętlę. Dlatego ich zakresy pozostają ważne po zakończeniu pętli. Niektóre kompilatory uznają tą
deklarację za wykonaną wewnątrz pętli. W tym przypadku, zmienne tracą swój zakres po opuszczeniu pętli.
Projektowanie podstawowych aplikacji
</average;
</class_size;which++)
</class_size;which++)
</size;howmany++)
</size;howmany++)
</change;
</price)
</price;
</change;
</price)
</price;
Teraz masz takie umiejętności, które pozwolą ci na zaprojektowanie prostego terminala kasowego .Kiedy
poprawisz swoje umiejętności, będziesz mógł dodawać bardziej złożone funkcje do terminala i innych aplikacji.
Budowa terminala kasowego
Załóżmy ,że jesteś zatrudniony dla stworzenia oprogramowanie dla implementacji na terminalu kasowym. To
oprogramowane powinno umożliwiać komputerowi śledzić sprzedaż, obliczać zmiany i obsługiwać inne związane z
tym kwestie. Chociaż twoje umiejętności są jeszcze ograniczone, możesz już rozwiązać te problemy. Często, w
realnym życiu, klient (właściciel sklepu) nie dostarcza dobrej specyfikacji produktu jakiego chce. Klient wie ,że ma
z tym dużo pracy ręcznej i liczy ,że komputer mu pomoże. Prosi cię więc o rozsądne rozwiązanie. Dla większości
terminali kasowych, czytnik kodu kreskowego i mała drukarka należą do wyposażenia standardowego. Niestety
wszystko co mamy to komputer i to bez drukarki. Klient będzie musiał wprowadzić cenę zakupu dla każdej pozycji
z klawiatury. Oprogramowanie jakie tworzysz , powinno dodawać ceny wszystkich pozycji jednej sprzedaży i
wypisać ogółem na ekranie (po dołączeniu podatku od sprzedaży). Jeśli każdy klient dokonuje tylko jednego
zakupu, można rozwiązać ten problem bardzo łatwo. Możemy użyć programów jakie już stworzyliśmy. Jednak,
będziesz teraz musiał wprowadzić i dodać klika cen podczas obsługi tego samego klienta. Tylko kiedy wszystkie
ceny dla tej sprzedaży zostały wprowadzone można zakończyć sprzedaż przez wyliczenie podatku, łącznej ceny
itp. Poza tym, oprogramowanie powinno umożliwić komputerowi obsługę jednego klienta po drugim, a nie tylko
jednego.
Projektowanie oprogramowania dla wielu transakcji
Kiedy zrozumiałeś podstawowe operacje, możesz spróbować napisać ogólny algorytm opisujący problem.
Wyraźnie , procedury sprzedaży będzie powtarzana dla każdego klienta, dlatego też możemy rozpatrzyć problem
jak następuje:
-Powtarzaj dopóki są klienci:
Wprowadzaj i dodawaj cenę pozycji
Obliczaj i wyświetlaj sumę całkowitą z podatkiem
Obliczaj i wyświetlaj resztę
To wygląda poprawnie, chociaż jeszcze nieprecyzyjnie, opisując co chcesz zrobić. Ale jest dobre na start. Zauważ
,że wprowadzanie i dodawanie cen pozycji, oczywiście, obejmuje inne powtórzenia. Możemy pomyśleć o funkcji,
która zwraca wartość zmiennoprzecinkową zawierającą całość zakupów (przed podatkiem) dla danego
konsumenta. Dobrym pomysłem jest ustanowienie nagłówka dla tej funkcji. Na przykład
float getitems();
Inne pytanie jakie się nasuwa to "Jak powinienem wyświetlić te wartości?". Możesz użyć standardowej Cout jako
rozwiązanie. Jednak, wszystko co piszesz z Cout jest wymazywane w kolejnym wyjściu. To może być niewygodne
dla właściciela sklepu. Innym rozwiązaniem jest zaprojektowanie kliku pól do wyświetlania określnej informacji :
ceny całkowitej, oferowanej ilości, reszty itp. Faktycznie, będziemy projektować ten terminal głównie na polach
Pola wyświetlania

Oto kilka sugestii dla możliwych wyświetlanych pól:
•
•
•
•

Bieżące łącznie : wyświetla całkowitą cenę produktów wprowadzonych do tej pory (przed opodatkowaniem)
Sprzedaż całkowita : wyświetla cenę całkowitej sprzedaży jaką musi zapłacić klient (w tym podatek)
Dokument kasowy -: wyświetla oferowaną ilość przez klienta
Reszta : wyświetla resztę jaką wydajemy klientowi.

Te pola mogą być zadeklarowane jak poniżej:
Box Cur_total("Bieżące łącznie");
Box total("Sprzedaż całkowita"),Dokument("Kasowy");
Box Change( "Reszta")
Ta deklaracja może być umieszczona na początku program. Teraz , jeśli spojrzysz na opis ogólny, nie będziesz
miał problemu z obliczeniem ceny całkowitej sprzedaży z podatkiem , wstawiania ilość i wyświetlania reszty.
Ogólny opis może być rozszerzony albo w formie algorytmicznej albo w formie programu. Całkowite ciało pętli dla
każdego klienta może być takie:
// Wprowadź i dodaj pozycje dla każdej sprzedaży
// Teraz dołącz podatek :
saletotal=getitems()*salestax;
// Wyświetl sprzedaż całkowitą:
total.say(saletotal);
// Poproś o document kasowy i wyświetl go:
amount=ask("Wprowadź dokument kasowy:");
// Oblicz resztę i wyświetl:
change=amount-saletotal;
Change.say(change);
Powyższy fragment wyjaśnia co chcemy zrobić z każdym klientem. To może być zawarte w pętli Kolejne pytanie
to, Jak określić ile czasu ta pętla jest powtarzana? Pamiętaj ,że istnieje kilka sposobów na określenie liczby
klientów. W naszym przypadku, najwłaściwszym rozwiązaniem jest zapytanie o to czy są inni klienci. To jest
bardzo łatwe:
while(yesno("Czy jest inny klient"?))
Jeśli uważasz ,że jest to przydatne do śledzenia liczby klientów , można zwiększyć zmienną customer dla pętli for
for(;yesno("Czy jest inny klient?");customer++)
Warunki inicjujące
Aby zakończyć pętlę, powinieneś określić warunki inicjujące. Pętla, która dba o każdego klienta , nie wymaga
specjalnej inicjalizacji. Jednak, przetwarzanie sprzedaży każdego klienta, wykonujemy funkcją getitems. Pamiętaj
,że ta pętla będzie wykonywana dla każdego klienta. Wszystko co obliczona i/lub pozostawiono wyświetlone na
ekranie dla poprzedniego klienta musi być wyczyszczone. Oznacza to ,ze wszystkie pola powinny być
zainicjalizowane
saletotal=0;
amount=0;
change=0;
Cur_total=0;
Saletotal.say(saletotal);
Amount.say(amount);
Change.say(change);
Cur_total.say(0.);
Te instrukcje nie tylko resetują wartości na zero, ale również wyświetlają te wartości we właściwym polu.
Funkcja getitems ()
Zasadniczo funkcja getitems() prosi o ceny pozycji ,które należą do tego samego klienta. Te ceny produktów
powinny być sumowane i zwracane jako wynik. Możesz użyć tego samego podejścia do kontroli pętli. Oto możliwa
implementacja:
float getitems()
{

float total=0;
for(int item=1;yesno("inna pozycja"?);item++)
total=total+ask("Wprowadź cenę pozycji:);
}
return total;
}
Nie sądzisz ,że byłoby miło jeśli można by było wyświetlić aktualną sumę całkowitą jeśli ceny produktów zostały
wprowadzone? Wyglądałoby to jako rzeczywisty terminal kasowy.! Jednak, ta implementacja stwarza problem.
Jeśli pole jest zadeklarowane do wyświetlania tych danych wyjściowych, nowe pole będzie tworzone za każdym
razem kiedy funkcja jest wywoływana. Chociaż te pola będą usuwane na końcu każdego wykonania funkcji, każde
nowe pole będzie przypisane do innej lokacji na ekranie.
Użycie parametru Box
Aby rozwiązać ten problem, musisz użyć pola ,które jest zadeklarowane poza zakresem tej funkcji Możemy
zadeklarować to pole w mainprog i przekazać go jako argument , przez referencję. Pamiętaj ,że jeśli pole jest
przekazywane przez referencję, funkcja nie będzie tworzyła nowego (kopiowanego) pola w nowym położeniu.
Oryginalne pole , które zostało zadeklarowane w programie będzie tu zastosowane. Możesz poeksperymentować
z przekazywaniem pola przez wartość aby zobaczyć co się stanie. Wtedy uaktualniony kod będzie jak ten
poniższy:
float getitems(Box &display)
{
float total=0;
for(int item=1;yesno("inna pozycja?);item++)
{
total=total+ask( "Wprowadź cenę produktu:");
display.say(total);
}
return total;
}
Zaktualizowane musi być też wywołanie mainprog : saletotal=getitems(Cur_total)*(1+tax); .W końcu, być może
zastanawiasz się jak skonfigurować informacje o podatku od sprzedaży. Jest oczywiste, że możesz zdefiniować tą
wartość w programie jako stałą, ale wtedy za każdym razem zmiany procentowej tego podatku musisz
zaktualizować program. To nie jest mądre. Możesz rozważyć poproszenie o wartość procentową podatku na
początku progamu , a potem utrzymywać tą wartość przez cały dzień. Można to łatwo osiągnąć:
tax=ask("Wprowadź podatek od sprzedaży tax %"”)/100.;
Kompletny listing programu
#include „franca.h” // c3sale2.cpp
// Program implementujący terminal kasowy:
// Pobieranie informacji o podatku dla każdego klienta.
// Odczyt cen pozycji
// Suma całkowita każdej sprzedaży.
// Obliczanie reszty.
float getitems(Box &display)
{
float total=0;
for(int item=1;yesno("inna pozycja?");item++)
{
total=total+ask("Wprowadź cenę pozycji:");
display.say(total);
}
return total;
}
void mainprog()
{
Box Cur_total("Bieżąca suma całkowita":);
Box total("Sprzedaż całkowita:"),Dokument("Kasowy":);
Box Change("Reszta");
float tax,amount,saletotal,change;
dailytotal=0;

tax=ask("Wprowadź podatek od sprzedaży %")/100.;
for (int customer=1;
yesno("Czy jest inny klient?");customer++)
{
// Start pierwszej sprzedaży:
saletotal=0;
amount=0;
change=0;
Saletotal.say(saletotal);
Amount.say(amount);
Change.say(change);
saletotal=getitems(Cur_total)*(1+tax);
Saletotal.say(saletotal);
amount=ask("Wprowadź document kasowy:");
Amount.say(amount);
change=amount-saletotal;
Change.say(change);
}
}

C++ dla odpornych na wiedzę cz. VI
Manipulowanie wyrażeniami liczbowymi
Bardzo często będziemy musieli manipulować liczbami w komputerze. W rzeczywistości, ,kiedy pojawiły się
pierwsze komputery, cała ich praca polegała na obliczeniach numerycznych. Komputery były używane do
obliczania trajektorii, całek, do rozwiązywania równań itd. Komputery przedstawiały informacje w formie
numerycznej, ale liczby mogą przedstawiać kolory, kształty, dźwięki i prawie wszystko co sobie można wyobrazić.
Identyfikacja typów numerycznych
Zwykle nie manipulować liczbami, które są reprezentowane przez dowolną liczbę cyfr w komputerze. Jest o wiele
prostsze dla komputera, aby ustawić siebie trochę miejsca w pamięci na liczby o stałej wielkości, w zależności od
rodzaju liczby, z którą chcesz pracować. Proces ten jest podobny do tego, jak praca kalkulatora ręcznego. Jeśli
kalkulator ma ośmiocyfrowy wyświetlacz, nie można korzystać z liczb, które są dłuższe niż osiem znaków.

Przechowywanie liczb całkowitych
Jak wiemy, komputery mogą działać z liczbami całkowitymi i zmiennoprzecinkowymi. Aby przechować liczby
całkowite, mamy typy int i long
• Typu int używaliśmy już wcześniej. Aby przechować liczbę całkowitą (typu int), komputer rezerwuje miejsce w
którym może przechować liczbę całkowitą. Sprawdź swój kompilator dla zakresu liczb jakie może przechowywać.
-Większość kompilatorów używa 16 bitów dla przedstawienia int, co daje zakres liczb od - 32 768 do + 32 767.
Inne kompilatory mogą być przystosowane do większego zakresu liczb
• Typ long oznacza long int, i mówi kompilatorowi ,że chcesz działać na liczbach całkowitych o szerszym zakresie.
-W tym przypadku, musisz użyć podwójnej przestrzeni dla przechowanie tego rodzaju liczb, a potem działać na
szerszym zakresie liczb. Większość kompilatorów używa 32 bitów dla przedstawienia liczb long, co oznacza zakres
- 2 147 483 do + 2 147 483 647.
Liczby całkowite bez znaku.
Jeśli pracujesz ze zmiennymi które przyjmują tylko wartości dodatnie, możesz rozciągnąć zakres int (lub liczby
całkowitej long) przez poprzedzenie deklaracji słowem kluczowym unsigned. Na przykład :
unsigned int number_of_students;
Ponieważ nie wykorzystujemy wartości ujemnych, komputer będzie mógł dopasować liczbę dodatnią, która jest
dwukrotnie większa niż największa liczba z jaką mógł działać poprzednio. Jeśli komputer miał zakres int od -32
768 do + 32 767, unsigned int ma zakres od 0 do + 65 535
Liczby całkowite short. Jeśli chcesz oszczędzać na pamięci, możesz zadeklarować zmienne, które są
przystosowane do bardzo małych wartości liczb całkowitych przez poprzedzenie deklaracji słowem kluczowym
short. Na przykład :
short int color;
Przechowywanie liczb zmiennoprzecinkowych
Niekiedy pojawiają się problemy, kiedy liczby całkowite nie są właściwe. Często zdarza się ,ze trzeba użyć
przecinak i / lub wykładnika .W tym przypadku trzeba się uciec do liczb zmiennoprzecinkowych.
• Standardowym typem dla przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych jest float. Typ float zabiera trochę
więcej miejsca w pamięci komputerowej niż int, a ponieważ jest trochę bardziej złożony, więcej czasu jest
zabierane dla wykonywania działań z liczbami zmiennoprzecinkowymi niż z liczbami całkowitymi. I ponownie,
mamy ograniczenia. Regularne liczby zmiennoprzecinkowe mają zakres ± 3,4 x 1038, mogą być albo dodatnie
albo ujemne i mogą posiadać siedmiocyfrową precyzję. Jeśli trzeba więcej nie rozpaczaj. Jeśli musisz przechować
liczbę 1,0000001, komputer nie przechowa całej liczby. Tylko siedem najbardziej znaczących cyfr (1,000000)
zostanie przechowanych. Jednak nie ma to nic wspólnego z pozycję przecinka; ta sama rzecz zdarzy się z liczbą
234,56789, która zakończy się jako 234,5678
• Innym typem który jest przydatny dla działania z dużymi liczbami zmiennoprzecinkowymi jest typ double. Działa
podobnie jak float, ale możliwe jest przechowywanie liczb, które mają więcej znaczących i, w zależności od
kompilatora, szerszy zakres wykładników
• Jeśli musimy manipulować liczbami z większą ilością cyfr, możesz poprzedzić prefiks double słowem kluczowym
long.
Użycie stałych
Ponieważ możesz odnosić się do liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych, możesz również musieć użyć stałych
całkowitych lub zmiennoprzecinkowych. Stałe są wartościami, które nie mogą zmieniać się podczas wykonywania
programu. Nauczysz się trzech sposobów do manipulowania stałymi wartościami w swoich programach:
• Stałe dosłowne, dosłownie zapisanie wartości
• Stałe oznaczone są dokładnie jak zmienne którym nadajesz nazwę i przypisujesz wartość, ale informujesz
kompilator dla zabezpieczenia się przed zmianą ich wartości
• Stałe wyliczeniowe są zbiorem stałych oznaczonych do których możesz przypisać określony typ i który używa

listę nazw oznaczających tą wartość
Stałe całkowite. Zapisujesz stałą całkowitą dokładnie jak zapisujesz liczbę całkowitą w codziennej matematyce.
Przestrzegaj poniższych zasad:
•
•
•
•

Poprzedź liczbę znakiem + lub znakiem Nie możesz używać przecinków lub punktów dziesiętnych
Nie możesz pozostawiać spacji między cyframi
Powinieneś unikać poprzedzania liczby nieistotnymi zerami, co może powodować nieporozumienia

Stałe zmiennoprzecinkowe. Możesz zapisać stałą zmiennoprzecinkową w C++ w dwóch postaciach. Pierwsza
forma jest podobna do naszych codziennych zapisów:
• Możesz poprzedzić liczbę znakiem + lub znakiem • Możesz dołączyć jeden (i tylko jeden) punkt dziesiętny
• Nie możesz używać przecinków lub spacji między cyframi
Druga postać jest notacją wykładniczą, która jest podobna do tej jaka przedstawia duże liczby w fizyce. Ta
notacja składa się z dwóch części : mantysy, która jest przedstawiana przez liczbę zmiennoprzecinkową i
wykładnik, który składa się z litery E po której występuje liczba całkowita reprezentująca wykładnik.
Stałe oznaczone. Możliwe jest używanie identyfikatora dla oznaczenia wartości stałej. Jeśli musisz użyć wartości
3,1416 wiele razy w programie, może lepiej będzie zastosować jak następuje :
float pi=3,1416;
i stosować pi zamiast 3,1416 w programie. Jedyny problem jaki może wystąpić , to błędna modyfikacja w
programie. Można tego uniknąć korzystając ze słowa kluczowego const w deklaracji zmiennej :
const float pi=3,1416
Kompilator nie pozwoli na zmianę tej wartości. Instrukcja, która spróbuje zmodyfikować tą wartość pi spowoduje
błąd. Dodatkową korzyścią z const jest to ,że czasami możesz chcieć użyć różnych wartości dla określonej
jednostki. Na przykład, możesz zdecydować na użycie dokładniejszej wartości 3,14159, zamiast 3,1416. Dużo
łatwiej jest zmienić ją w deklaracji niż przeszukiwać cały program. const pozwala ci używać zmiennej, której
wartość jest stała podczas wykonywania programu.
Stałe wyliczeniowe. Stałe wyliczeniowe są szczególnie przydatne kiedy zbiór liczb całkowitych jest stosowany
jako kod. Weźmy przykład kierunków północ, wschód, południe i zachód, które mogą być oznaczone jako 0,1,2 i
3. Aby uniknąć działania z liczbami w programie możesz zadeklarować je tak :
int N = 0, E = 1 , S = 2 , W = 3;
lub lepiej:
const int N = 0, E = 1 , S = 2 , W = 3;
W każdym przypadku możemy użyć identyfikatorów N,E,S i W zamiast kodów w programie. Na przykład :
if (direction ==N) …
Prostszy sposób osiągnięcia tego samego wyniku to wykorzystanie stałej deklaracji enum :
enum type{lista identyfikatorów};
lub w naszym przypadku :
enum directions {N,E,S,W}
Deklarujemy identyfikatory zawarte na liście jako stałe typu int ,i automatycznie inicjujemy je 0, 1,2 i 3. O ile nie
określono inaczej, pierwszy identyfikator jest ustawiony na 0, a każdy pozostały identyfikator jest inicjowany
kolejną liczbą całkowitą. Typ jest opcjonalny. W naszym przykładzie, kierunki mogą być pominięte. Zaletą
korzystania z typu jest to ,że może zadeklarować zmienne w programie, które mają ten nowy typ. Na przykład :

directions comingfrom, goinginto;
pozwala ci przypisać dowolny kierunek do tych nowych zmiennych. Dlatego też jeśli program ma zadania o
następującej postaci:
comingfrom=N;
goingto=S;
te instrukcje będą rozpatrywane poprawnie. Jednak, jeśli próbujesz przypisać coś innego (w tym liczbę
całkowitą), kompilator będzie ostrzegał. W poniższym przykładzie:
comingfrom=8;
goingto=2;
kompilator może podejrzewać ,że robisz coś złego. W końcu, możesz unieważnić domyślną sekwencje przez
określenia jakie wartości powinny być przypisane do każdego identyfikatora . Na przykład:
enum colors (red=1,green,pink=5,yellow);
przypisuje wartość 1 do red, wartość 2 do green (poprzednia wartość plus 1), wartość 5 do pink (jak określono) i
wartość 6 do yellow
Przegląd wyrażeń
Zasady wykonywania działań arytmetycznych i przypisywania wartości są tu przeglądane z przykładami .Dla
przykładów w tej sekcji załóżmy ,że mamy zadeklarowane:
int i, j, k;
float x,y,z;
Mieszane typy, zmienne i stałe
Możemy połączyć zmienne i stałe różnych typów w wyrażeniach. Na przykład:
float x=0.5,y;
int i=5;
y=x-i+1;
pobiera wartość x, odejmuje od niej wartość i i dodaje . Wynik będzie przechowywany jako nowa wartość y. Jak
dotąd jesteśmy bardzo blisko tego czego się spodziewamy. Jest kilka rzeczy jakie musimy wiedzieć zanim
zbadamy zasady:
• W matematyce , możemy pominąć operator mnożenia : 3xy oznacza 3 razy x razy y
- W C++, nie możemy tego zrobić. Nie ma sposobu aby powiedzieć kompilatorowi czy mamy obiekt xy czy x razy
y. Dlatego też musimy wyraźnie zastosować operator mnożenia. Jakie symbolu możemy użyć? Nie możemy użyć x
ponieważ może oznaczać obiekt nazwany x. Dlatego też, operator mnożenia jest reprezentowany przez *
• W matematyce, możemy zapisać wartości powyżej i poniżej paska wskazującego dzielenie
- W programie jest to niewygodne, ponieważ wpisujemy z klawiatury. Zamiast tego używamy symbolu slasha (/)
oznaczającego dzielenie. Jednakże dzielna i dzielnik są w tej samej linii. Na przykład x/y oznacza ,że powinieneś
wsiąść wartość x i podzielić ją przez wartość y
• w matematyce , zwykle nie rozróżniamy między liczbą całkowitą a zmiennoprzecinkową kiedy obliczamy
wyrażenie
- W większości języków programowania , liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe są traktowane zupełnie inaczej.
Wynik działania arytmetycznego obejmującego dwie liczby całkowite jest zawsze liczbą całkowitą! Czy to ma
jakieś znaczenie? Oczywiście ,że ma! Jeśli podzielimy 3./2. (zauważ ,że obie są liczbami zmiennoprzecinkowymi),
wynikiem jest 1.5. Jeśli podzielimy 3/2 (obie są liczbami całkowitymi typu int), wynikiem jest 1 ponieważ tylko
część całkowita jest brana pod uwagę. Podobne problemy mogą wystąpić w innych działaniach

Używanie operatorów arytmetycznych
Poniższe operatory arytmetyczne mogą być używane w wyrażeniach:
+ : dodawanie
- : odejmowanie
* : mnożenie
/ : dzielenie
% : reszta z dzielenia
Również operator przypisania (=) może być użyty dla przypisania wyniku wyrażenia do zmiennej po jej lewej
stronie. Oto dwa przykłady:
x=3*a+1; // Mnożymy a przez 3, dodajemy1, i przechowujemy wynik w x
y=a+1*3; // Mnożymy 1 przez 3, dodajemy do a, i przechowujemy wynik w y
Drugi przykład ilustruje ,że w wyrażeniach w C++ , podobnie jak w wyrażeniach w matematyce, mnożenie ma
wyższy priorytet niż dodawanie. Dlatego, mnożenie jest wykonywane najpierw. Może przypominasz sobie ,że
wyrażenie takie jak x+3a oznacza ,że powinieneś pomnożyć a przez 3 a potem dodać wynik do x.
Zasady pierwszeństwa są następujące :
•
•
•
•

Operatory z najwyższym pierwszeństwem to *, / i %
Operatory z niższym pierwszeństwem to + i Działania z wyższym priorytetem są wykonywane najpierw
Jeśli więcej niż jedno działania ma taki sam priorytet , wykonujemy je od lewej do prawej

Możesz jawnie określić priorytet przez użycie nawiasów:
3*(x+1); // Dodajemy x do 1, potem mnożymy przez 3
3*x+1; // Mnożymy x przez 3, potem dodajemy 1
Jeśli musisz, możesz również zagnieżdżać nawiasy w nawiasach. W tym przypadku działanie w nawiasach
wewnętrznych jest rozwiązywane najpierw. Na przykład :
3*(x/(y+1)+4);
dodaje 1 do y , potem dzieli x przez wynik. Potem dodajemy 4. w końcu wynik jest mnożony przez 3. Zauważ ,że
x jest dzielone przez y+1 a nie przez y+1+4, jak mógłbyś sądzić
Przypisywanie wyników
Używamy operatora przypisania (=) w wyrażeniu dla pobrania wyniku (pokazanego po prawej stronie =) i
przypisania go do zmiennej po lewej stronie. Pamiętaj ,że znaczenie operatora nie jest takie samo jak znaczenie w
równaniu matematyczny. Na przykład :
s = s+3 jest poprawne . Ale wyrażenie :
s+3 = s nie jest akceptowalne przez C++!
Generowanie wyników. Poza przenoszenie wartości z jednego miejsca do drugiego, operator przypisania
również generuje wynik którego wartość ma wartość ,która została przeniesiona. Innymi słowy, poniższa
instrukcja :
s=3;
poza przechowaniem wartości 3 w zmiennej s, będzie generowała wynik 3. Jest tak dlatego ,że kompilator uzna
następującą instrukcję za prawidłową w zakresie składni :
if (s=3) …

Wielokrotne przypisanie. Ponieważ każde przypisanie generuje wynik, możliwe jest zapisanie poniższej
instrukcji:
x = y =1 ; , ponieważ działanie przypisania : y = 1; generuje wynik 1. Ten wynik będzie używany przez kolejny
operator przypisania.
Konwersje. Jeśli działanie przypisania obejmuje operandy różnych typów, wynik będzie skonwertowany do
założonego typu zmiennej po lewej stronie operatora przypisania. Na przykład, załóżmy ,że mamy poniższe
wyrażenie:
int m=1,j=2,k;
float x=0.5,y;
Wyrażenie takie jak m = x; , będziemy mieli wynik 0.5, który będzie skonwertowany do int tak aby mógł być
przechowywany w int. Nowa wartość m będzie wtedy zerem. Teraz rozważmy poniższe wyrażenie : x = m = x;
który doprowadzi wartość 0 zarówno dla m jak i x.
Typy mieszane
Wyrażenia mogą zawierać obiekty różnych typów. Kiedy działanie obejmuje operandy różnych typów, kompilator
próbuje "promować" jeden z nich. Na przykład , jeśli float jest dodawane do int, int jest promowane do float , a
potem ma miejsce działanie.
Zwracanie wartości w funkcjach
Wyrażenia mogą również używać funkcji. Dowolna funkcja może wygenerować wyniki różnych typów, a wtedy
wynik może być użyty jako część wyrażenia. Dla funkcji generującej wynik, musimy wykonać poniższe rzeczy:
• Określić typ wyniku. Na przykład , typem może być int, float, long itp. void oznacza ,że nić nie będzie zwracała
żadnego wyniku
• Używamy polecenia return dla wskazania wyniku jaki będzie zwracany
Polecenie return
Polecenie return po prostu składa się ze słowa kluczowego return p o którym występuje wyrażenie. Wartość
wyrażania jest zwracana jako wynik. Po wykonaniu return, funkcja się kończy - kolejna instrukcja w sekwencji
(jeśli jest) nie będzie wykonana. Na przykład, załóżmy ,że chcesz stworzyć funkcję do obliczania pozycji ciała w
swobodnym spadaniu. Wzór : h = 1/2gt2, w którym h jest wysokością, g jest grawitacją a t to czas. Ponieważ g
jest stała blisko powierzchni ziemi (9,81 m/s2) dla dowolnego czasu t, możemy obliczyć wartość dla h. W tym
przypadku, chcesz aby h było wynikiem tej funkcji. Jaki jest typ tego wyniku?. Prawdopodobnie chcesz aby to
było float, ponieważ wysokość może być mierzona w metrach i może mieć część ułamkową. Jeśli wywołasz tą
funkcję height, kod może być następujący:
float height (float t)
{
return 0.5*g* t * t;
}
Zamiast 1/2 wybraliśmy 0.5. Uważaj! Jeśli zapiszesz 1/2, co implikuje ,że dzielimy jedno int (1) przez drugie (2),
wygeneruje wynik int , który jest równy zero. Nie jest to to czego chcesz! Możemy uniknąć tego problemu przez
uczynienie jednego lub obu operandów jako float. Na przykład 1./2 zadziała. Jednak za każdym razem kiedy
komputer wylicza wzór, ponownie podzieli 1 przez 2. Może lepszym rozwiązaniem będzie użycie 0.5. C++ nie
oferuje żadnych operatorów dla obliczania wartości kwadratu. Prostym rozwiązaniem jest zapamiętanie ,że
kwadrat t to to samo co t razy t. Możesz również użyć funkcji sqr(t) jak zobaczysz później.
Użycie biblioteki math.h
Kilka funkcji matematycznych ,które są używane najczęściej zawarte są w pliku nagłówkowym math.h. Poniżej
opiszemy kilka najważniejszych. Funkcje te pobierają argument podwójnej liczby zmiennoprzecinkowej

(reprezentowanej przez x) i zwracają wynik podwójne liczby zmiennoprzecinkowej. Ponieważ konwersja jest
automatyczne , możesz dostarczyć argumentu takiego jak float i przypisać również wynik do float. Istnieją funkcje
trygonometryczne dla obliczanie sinusa , cosinusa i tangensa , jak również arc sin, arc cos i arc tan dla danego
argumentu. arcus musi być określony w radianach. Poniżej mamy wszystkie te funkcje:
sin(x) : zwraca sinus z x
cos(x) : zwraca cosinus z x
tan(x) : zwraca tangens z x
asin(x) : zwraca arc sinus z x
acos(x) : zwraca arc cosinus z x
atan(x) : zwraca arc tangens z x
exp(x) : zwraca wykładnik x
log(x) : zwraca logarytm naturalny (podstawa e) z x
log10(x) : zwraca logarytm dziesiętny z x
sqrt(x) : zwraca pierwiastek kwadratowy z x
sqr(x) : zwraca kwadrat z x
fabs(x) : zwraca wartość bezwzględną z liczby zmiennoprzecinkowej x
ceil(x) : zwraca zaokrągloną wartość w górę x
floor(x) : zwraca zaokrągloną wartość w dół x
rand() : zwraca losową liczbę całkowitą (zakres liczb całkowitych zależy od kompilatora)
Przykład
Możemy użyć poniższego przykładu do obliczenia wartości pierwiastka kwadratowego, która jest wprowadzona z
klawiatury:
#include „franca.h”
#include
void mainprog()
{
float value,root;
value=ask("Wprowadź wartość dodatnią:");
if (value>=0)
{
root=sqrt(value);
Cout<
}
else
{
Cout<<Sorry, wartość ujemna!;
}
}
Praca z grafiką
Jedną z najciekawszych zastosowań obliczeń numerycznych jest manipulowanie grafiką na ekranie komputera.
Manipulowanie grafiką służy dwóm celom:
• Nauczysz się jak pracować z grafiką
• Nauczysz się kliku aspektów obliczeń numerycznych
Umieszczanie punktów na ekranie
Aby zrozumieć jak pracują obiekty graficzne, musimy najpierw zrozumieć jak umieszczać punkty na ekranie.
Ponieważ ekran jest obiektem dwuwymiarowym , współrzędne do umieszczania punktów na nim, muszą zawierać
dwie liczby, współrzędną x i współrzędną y. Na ekranie komputera , punkt początkowy jest w górnym lewym
rogu- z definicj, punkt (0,0). współrzędna x zwiększa się od lewej do prawej (podobnie jak w geometrii), ale
współrzędna y zwiększa się od góry do dołu.

Jednostki współrzędnych
Na ekranie komputera ,tylko skończona liczba punktów może być przedstawiona. Nie tylko rozmiar ekranu jest
skończony ale również minimalna odległość między punktami. Rzeczywista liczba punktów może różnić się w
zależności od karty graficznej komputera. Na przykład jeśli używasz komputera z rozdzielczością 1024 x 768,
masz wtedy 1024 punkty w linii poziomej i 768 punktów w linii pionowej. Ponieważ liczba punktów jakie mogą
być przedstawione w każdej linii jest skończona, logicznym jest użycie rzeczywistej liczby punktów, które mogą
być rysowane między dwoma punktami jako odległość między nimi. Jest to nazywane pikselowym systemem
współrzędnych.

Piksel oznacza - picture element - punkt, który może być przedstawiany na ekranie w danym kolorze. Jasne jest
,że możliwa jest transformacja współrzędnych tak ,że możesz pracować z calami lub centymetrami, zamiast
pikselami. W pikselowym systemie współrzędnych, współrzędne danego punktu są określone przez odległości
poziome i pionowe, mierzone w liczbie punktów (pikselach), od punktu początkowego w lewym górnym rogu
ekranu do danego punktu. Pamiętaj ,że w przeciwieństwie do zwykłej notacji geometrycznej, współrzędne
pionowe zwiększają się od góry do dołu
Rysowanie obiektów ekranowych
Aby zbadać zastosowanie grafik, przygotujemy klasę Screen Objects. Pewne ciekawostki Screen Objects , jakich
użyjemy są następujące :
- Pola (Boxes)
- Kwadraty (Squares)
- Okręgi (Circles)
Jeśli obiekt jest kwadratem lub okręgiem, jest umieszczony na ekranie przez współrzędne swego środka. Jeśli jest
to pole, jest umieszczone przez współrzędne swojego lewego górnego rogu. Jest kilka rzeczy jakie możemy zrobić
ze Screen Objects:
- Możesz umieścić je gdziekolwiek na ekranie. place(x,y) umieszcza środek obiektu o współrzędnych (x,y)
- Możesz pokazać je na ekranie (obiekty nie są automatycznie pokazywane). Funkcja show() rysuje obiekt w jego
bieżącym położeniu
- Możesz usunąć je z ekranu. erase() usuwa obiekty przez zamalowanie go na biało w jego aktualnym położeniu.
Uważaj aby nie usuwać obiektu przed jego przeniesieniem
- Możesz zmienić ich rozmiar. Screen Objects są tworzone o domyślnym rozmiarze 20. Możesz określić jeden z
dwóch argumentów kiedy zmieniamy rozmiar . Jeśli tylko jeden argument jest określony - na przykład ,
ball.resize(40) - oba wymiary (szerokość i wysokość) zmieniają się o tą samą wartość. W przeciwnym razie,
szerokość i wysokość będą obie zmienione. Na przykład ball.resize(40,30) będą transformować obiekt na elipsę o
wysokości 40 i szerokości 30. Mamy dwie funkcje do zmiany rozmiaru : resize i absize. Funkcja resize
wykorzystuje skalowanie, które może być ustawiane; absize nie wykorzystuje skalowania
- Możesz zmieniać ich kolor. Domyślnie, Screen Objects są tworzone z białym kolorem wypełnienia i czarnym
kolorem obrysu. Możesz określić kolor do zmiany wypełnienia i obrysu na ten sam kolor - na przykład ,
ball.color(2) - lub możesz określić dwa kolory do zmiany każdego na różne kolory - na przykład , ball.color(2,4)
Dodatkowo, określa rzeczy jakie można zrobić z obiektem Box :
- Możesz "powiedzieć" coś wewnątrz pola. Na przykład, jeśli message jest zadeklarowane jako Box,
message.say("Tutaj!"); wyświetli łańcuch Tutaj! w polu. Możesz również użyć liczby całkowitej lub
zmiennoprzecinkowej jako argumentu
- Możesz dostarczyć "etykiety" dla pola. Etykiety identyfikują rodzaj wiadomości dla której pole jest używane.

Etykiety są zapisywane powyżej wiadomości w polu. Polecenie message.label.("Twoja reszta: "); po którym
występuje maessage.say(change); wyświetli pole z etykietą i wiadomością. Na przykład , jeśli wartością change
jest 12.45, powyższe pole będzie wyglądało tak:
Twoja reszta:
12.45
Pola zachowują się nieco inaczej, ponieważ pole jest automatycznie rysowane, gdy chcesz coś powiedzieć. Innymi
słowy, nie musisz pokazywać pola. Pamiętaj ,że współrzędne pola odnoszą się do górnego lewego rogu pola, a
nie do jego środka
Możliwa jest również zmiana punktu środkowego i skali
Komunikat : Jego cel : Argumenty
place(float,float) : Umieszczenie obiektu : współrzędne x,y
show() : Pokazuje obiekt na ekranie : Brak
erase() : Usuwa obiekt z ekranu : Brak
resize(float) : Zmienia rozmiar obiektu : Nowy rozmiar
absize(float) : Zmiana rozmiaru bez skalowania : Nowy rozmiar
color(int,int) : Zmiana koloru obiektu : Kolory
scale(float,float) : Zmiana skali : Nowa skala
origin(float,float) : Zmiana środka : współrzędne x,y
label("Label") : Zapis etykiety : Łańcuch znaków, identyfikator przedstawiający łańcuch znaków lub int
say("Sentence") : Zapisuje zdanie : Łańcuch znaków, identyfikator reprezentujący łańcuch znaków lub int bądź
float
resize(float) Zmiana długości obiektu : Nowa długość
Ponieważ pola są Screen Objects, możesz również je place (), show () i erase (). Kiedy deklarujesz Circle,
zakładamy domyślnie średnicę 20 pikseli. Jeśli chcesz okrąg o innym rozmiarze, możesz to zmienić :
Circle mycircle;
mycircle.resize(10);
tworzy okrąg o średnicy 10 pikseli. W podobny sposób zakładamy Sqaure o domyślnym boku 20 pikseli
Dodawanie kolorów
Screeb Objects mogą być rysowane przy użyciu różnych kolorów. Mogą być dwa kolory w obiekcie, kolor
wypełnienia i kolor obrysu. Na przykład, obiekt może być okręgiem czerwonym ograniczonym czarną linią .Kolory
są oznaczone przez poniższe kody :
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:

Biały
Czerwony
Limonka
Niebieski
Jasnoniebieski
Różowy
Żółty
Czarny

Może być dobrym pomysłem użycie poniższego polecenia w programach :
enum(white, red,green,blue,lightblue,pink,yellow,black);
Jeśli użyjesz liczby większej niż siedem, reszta z dzielenia przez siedem jest używana jako kod
Założenia domyślne
Oto kilka domyślnych założeń przy tworzeniu Screen Objects:

- Pola są ułożone pionowo po prawej stronie ekranu; pozostałe obiekty są pozycjonowane przy (0,0)
- Wszystkie obiekty są tworzone z białym kolorem wypełnienia i czarnym kolorem obrysu
Użycie wartości całkowitych
Chociaż działamy ze współrzędnymi w pikselach, Screen Objects wspierają współrzędne i rozmiary z częściami
ułamkowymi - wartości float. Jeśli używamy wartości całkowitych, kompilator automatycznie skonwertuje je do
wartości zmiennoprzecinkowych. Ważne jest aby wiedzieć jak używać float ponieważ będziemy ich używać później
do konwersji skalowania. Fragment programu poniżej tworzy okrąg, umieszcza go pod (50,50) i pokazuje go na
ekranie:

#include „franca.h”
void mainprog()
{
int x,y;
x=50;
y=50;
Circle mycircle;
mycircle.place(x,y);
mycircle.show()
}
Pamiętaj ,że musisz zadeklarować obiekty jakie chcesz użyć/. Robisz to w taki sam sposób w jaki już robiłeś to w
innym klasami obiektów. Dla poprawy tego programu możemy poprosić o współrzędne okręgu i pokazać je w
polach.
#include „franca.h”
void mainprog()
{
Box coordx(„X:”),coordy(„Y:”); // Używamy współrzędnych x i y
int x,y; // Dekalrujemy współrzędne
Circle mycircle; // dekalruejmy okrąg
do
{
x=ask("Podaj współrzędną x :");
y=ask(„"Podaj współrzędną y :");
mycircle.place(x,y); // Wstawianie okręgu

mycircle.show(); // Pokaż okrąg
coordx.say(x); // Zapisz współrzędne w polach
coordy.say(y);
}
while (yesno("Jeszcze raz?"));
}
Zadeklarowane są dwa obiekty coordx i coordy. Oba obiekty są typu Box , jak wskazuje ich deklaracje. Pole
coordx będzie używane do wyświetlenia współrzędnej okręgu, a pole coordy będzie używane do wyświetlenia
współrzędnej y okręgu. Pola mogą być umieszczone gdziekolwiek na ekranie; są one pozycjonowane
automatycznie domyślnie. Poniższe linie:
x=ask("Wprowadź współrzędną x:);
y=ask("Wprowadź współrzędną y:);
wymagają dostarczenia wartości dla x i y. Pozwala to umieścić okrąg gdzieś na ekranie, zamiast w pozycji
(50,50). Główny kod programu jest otoczony powtórzeniem do/while:
do
{
…
}
while (yesno("Jeszcze raz?"));
Co robi to powtórzenie? Ta pętla powtarzana jest tak długo jak warunek jest prawdziwy. Zatem, tak długo jak
wybierasz tak, program cię będzie prosił o nowe współrzędne i rysował okręgi. Jeśli wybierzesz nie, pętla się
zakończy
Usuwanie
Za każdym razem kiedy rysujemy nowy okrąg, stary rysunek pozostaje. Co powinniśmy zrobić jeśli chcemy
widzieć ich więcej? Jak użyć funkcję erase? Czy można ją wypróbować? To całkiem proste! Wszystko co musisz
zrobić to dołączyć poniższą instrukcję:
mycircle.erase();
w dogodnym miejscu w programie. Co rozumieć przez dogodne miejsce?
• Nie można usuwać okręgu bezpośrednio po jego narysowaniu. Jeśli to zrobisz, nie będziesz miał wystarczająco
czasu aby go zobaczyć. Możesz zadeklarować Clock i powiedzieć zegarowi aby zaczekał kilka sekund
• Nie możesz usunąć okręgu po umieszczeniu go pod nowymi współrzędnymi. Funkcja erase działa przez
narysowanie białego okręgu na górze starego do usunięcia. Jeśli przeniesiesz okręg w nowe miejsce, w miejscu
tym zostanie narysowany biały okręg
Poza użyciem obiektu Clock, możemy rozważyć dwie alternatywy:
• Możesz usunąć okrąg bezpośrednio przed zmianą jego miejsca. Za pierwszym razem, kiedy program przechodzi
przez pętlę, usuniesz okrąg zanim rzeczywiście zostanie narysowane lub nawet podając jego współrzędne. Nie ma
nic złego z usuwaniu przed pokazaniem. Jednak, usuwając przed umieszczeniem okręgu jest tym samym co
usuwanie w złym miejscu.
• Możesz usunąć okrąg po podaniu odpowiedzi tak lub nie, ale przed zrestartowaniem pętli! Jak? W tym
przypadku należy zadać pytanie, przed zakończeniem pętli, a potem zapisać odpowiedź. W rzeczywistości taka
funkcja zwraca wartość całkowitą (1 oznacza tak, 0 oznacza nie). Możesz użyć dodatkowej zmiennej do zapisania
tej odpowiedzi :
int answer;
...
do
{
...
answer=yes("Jeszcze raz?");

mycircle.erase();
}
while (answer);
Komunikaty błędów
Próba narysowania punktu poza poprawnym obszarem ekranu wygeneruje komunikat błędu w oknie dialogowym
: "Object out of range " Złe współrzędne (x lub y) będą wyświetlone w lewym górnym oknie ekranu, i będzie
wymagane sprawdzenie obiektu który jest poza zakresem

Przesuwanie Screen Objects
Do tej pory powinieneś wiedzieć jak rysować i usuwać Screen Objects. Kolejna rzecz jaką chcemy zrobić to
przesuwanie ich wokół. Podobnie jak w filmie lub kreskówkach, iluzja ruchu jest powodowana przez rysowanie
kilku obrazków bardzo szybko. Możemy uzyskać animację wysokiej jakości przez wyświetlanie 30 klatek na
sekundę. Co oznacza 30 klatek na sekundę? W jednej sekundzie zmieniasz rysunek 30 razy. Innymi słowy, każdy
rysunek powinien trwać 1/30 sekundy! Jeśli masz bardzo złożony rysunek, potrzebujesz bardzo szybkiego
komputera do narysowania kolejnego obrazka w mniej niż 1/30 sekundy. Spójrz na poniższy program, który
implementuje bardzo prostą animację. Jeśli uruchomisz ten program, powinieneś zobaczyć okrąg przesuwający
się po ekranie. Spróbuj uruchomić ten program używając współrzędnych x = 100 i y = 100 i używając 300
okręgów. Poeksperymentuj z różnymi wartościami.
#include „franca.h”
// Ten program przesuwa okrąg po ekranie.
void drawing(Circle &mycircle,int x,int y,Box &coordx,Box &coordy)
{
// Ta funkcja rysuje jedną klatkę:
mycircle.place(x,y); // Ustawia okrąg na miejscu
mycircle.show(); // Pokazuje okrąg
coordx.say(x); // Zapisanie współrzednych w polu
coordy.say(y);
}
void mainprog()
{
// Dekalracje obiektów i zmiennych:
Box coordx(X:),coordy(Y:); // Użycie pól dla x i y
int x,y; // Deklaracja współrzędnych
Circle mycircle; // Dekalracja okręgu
Clock mytimer; // I zegara
int howmany;
do
{
x=ask("Podaj współrzędną x:");
y=ask("Podaj współrzędną y:");
howmany=ask("Ile okręgów?");
for(int k=1;k<=howmany;k++)
{
drawing(mycircle,x,y,coordx,coordy);
mytimer.wait(0.033);
mycircle.erase();
x++;
}

}
while (yesno("Jeszcze raz?"));
}
Jak działa ten program?
Używa on trzech Screen Objects:
- coordx
- coordy
- mycircle
Obiekty coordx i coordy są polami, które wyświetlają aktualne współrzędne okręgu. mycircle jest okręgiem
przesuwanym po ekranie. Funkcja drawing () tworzy klatkę. Funkcja działa jak następuje :
-

Odbiera okrąg, współrzędne i pola jako parametry
Umieszcza okrąg przy współrzędnych (x,y)
Pokazuje okrąg
Zapisuje współrzędne we właściwych polach.

Program główny składa się z dwóch zasadniczych części:
- Inicjalizacja
- Pętla
Inicjalizacja deklaruje obiekty i etykiety dla pól. Pętla jest powtarzana tak długo jak wybiera tak w pytaniu na
końcu. Pętla ta wymaga aby użytkownik dostarczył współrzędnych x i y, jak również liczbę do określenia ile
okręgów (każdy okrąg odpowiada klatce) będzie rysowanych. Pętla wewnętrzna wywołuje funkcję drawing () kilka
razy dla stworzenia klatek. Inną alternatywą będzie deklaracja i użycie Clock wewnątrz funkcji drawing () . W tym
przypadku, funkcja może mieć następujący kod:
void drawing(Circle &mycircle,int x,int y,
Box &coordx,Box &coordy)
{
Clock mytimer;
// Ta funkcja rysuje jedną klatkę:
mycircle.place(x,y); // Ustawia okrąg w miejscu
mycircle.show(); // Pokaż okrąg
coordx.say(x); // Zapis zmiennych w polach
coordy.say(y);
mytimer.watch(.033);
mycircle.erase();
}
Funkcja drawing () wyświetla okrąg co 0.033 sekundy a potem go kasuje.
Zmiana systemu współrzędnych
Może nie być wygodne korzystanie cały czas ze współrzędnych w pikselach. Możesz chcieć użyć swojej wiedzy z
geometrii dla pracy z innym system współrzędnych.
Zmiana punktu początkowego
Najprostszą rzeczą do zrobienia jest zmiana punktu początkowego. Jeśli nie chcesz odnosić wszystkich punktów
do lewego górnego rogu, możesz przedefiniować punkt początkowy dla swojego systemu współrzędnych.
Załóżmy ,że chcesz aby twój punkt początkowy był 100 pikseli w poziomie i 150 pikseli w pionie od lewego
górnego rogu. Jest to to samo ,co powiedzenie ,że współrzędne twojego punktu początkowego to (100,150). Jeśli
chcesz umieścić obiekt przy współrzędnych (x,y) używając nowego punktu początkowego, jedyną rzeczą jaką
musisz zrobić to wykonanie prostej operacji na (x,y) przed umieszczeniem obiektu na ekranie. W tym przypadku,
transformacje są bardzo proste. Możesz uzyskać nowy zbiór współrzędnych(x1,y1) jak następuje:

x1 = x+100;
y1 = y + 150;
Bardziej ogólnie, jeśli współrzędna nowego początku to (x0,y0), możesz użyć poniższych wyrażeń:
x1 = x+x0;
y1 = y + y0;
Zauważ ,że za każdym razem kiedy chcesz rysować obiekt w pozycji (x,y), w rzeczywistości musisz narysować go
w pozycji (x+x0, y+y0)
Zmiana skalowania
Możesz chcieć pracować z odległościami w centymetrach, calach lub czymś innym poza pikselami. Innymi słowy,
możesz chcieć zmienić skalę. To również jest prosta operacja. Załóżmy ,że w przestrzeni 100 pikseli, chcesz
przedstawić 1000 nowych jednostek (na przykład, jeśli chcesz przedstawić 1000 stóp w przestrzeni 100 pikseli).
Co zrobisz? Ponieważ teraz skala to 1000 jednostek na 100 pikseli - lub 10 jednostek na piksel - wszystko co
musisz zrobić to podzielić nowe współrzędne przez 10 aby uzyskać współrzędne piksela. Dlatego jeśli skala
pozioma to scalex a skala pionowa to scaley, możesz uzyskać nowe współrzędne przez użycie poniższych wyrażeń
:
x2 = x/sclaex;
y2 = y/sclaey;
Jeśli chcesz połączyć zmianę punktu środkowego ze zmianą skali , możesz użyć poniższych wyrażeń:
x3 = (x+x0)/sclaex;
y3 = (y+y0)/sclaey;
Zmiana orientacji
Wreszcie, w jaki sposób możemy zrobić aby współrzędna pionowa wzrastała w górę , zamiast w dół? Jest to
szczególnie istotne ponieważ większość wzorów matematycznych używa tej notacji. To co chcemy zrobić w tym
przypadku to po prostu zmiana znaku współrzędnej pionowej. Może to być łatwo zrobione przez pomnożenie jej
przez liczbę ujemną. Dlaczego nie użyć wtedy skali ujemnej? Wartość -1 dla scaley będzie wystarczające do
odwrócenia orientacji osi pionowej. Jako przykład, użyjmy inne systemu współrzędnych , który jest umieszczony
bliżej dołu ekranu i który ma orientację osi pionowej od dołu do góry. Otro co musimy zrobić:
• Określamy współrzędne naszego nowego środka. Zakładamy ,że decydujemy się na użycie punktu (50,400) jako
nowego środka
• Określamy skalę i używamy wartości ujemnej dla skali pionowej. Załóżmy ,że chcemy aby każda jednostka
miała 60 pikseli Możemy wtedy użyć sclaex = 1/60 i sclaey = -1/60.
• Tłumaczymy nasze współrzędne na współrzędne komputerowe przez użycie wyrażeń za każdym razem kiedy
obiekt jest umieszczany na ekranie
Jeśli chcesz zmodfyfikować program dla obsługi nowych współrzędnych, rozwiązaniem jest całkiem łatwe.
Ponieważ musimy upewnić się że obiekt jest umieszczony przy przekształconych współrzędnych , możemy po
prostu poprawić poniższą instrukcję :
mycircle.place(x,y); // Put the circle in place
Ta instrukcja powinna być teraz taka:
mycircle.place((x+50)/60.,(y+400)/(-60).);
Nie zapomnij użyć punktu dziesiętnego w ułamku! Jeśli ułamek nie ma liczb zmiennoprzecinkowych, wynik będzie
tylko częścią całkowitą, którąw tym przypadku będzie zero. To rozwiązanie będzie pracowało dobrze. Jednak ,
jest bardzo prosty program , który umieszcza tylko jeden obiekt w tylko jednym miejscu. Jeśli wiele innych
instrukcji umieszcza na ekranie, musiałbyś dołączyć to nowe wyrażenie do każdej z nich. Również , jeśli
postanowisz później ,że albo punkt początkowy lub skala nie zostały dobrze wybrane, będziesz musiał ponownie

przejść wszystkie instrukcje aby użyć tych nowych wartości. Lepszym pomysłem będzie użycie funkcji dla
przekształcenia tych współrzędnych. Jeśli założymy , że zadeklarowaliśmy poniższe zmienne globalnie:
float scalex=1./60.,scaley=-1/60.;
float x0=50.,y0=150.;
funkcja powinna wyglądać tak:
float newx(float oldx)
{
return (oldx+x0)/scalex;
}
float newy(float oldy)
{
return (oldy+y0)/scaley;
}
a okrąg będzie umieszczany przez taką instrukcję
mycircle.place(newx(x),newy(y));
Nie potrzeba nowych funkcji
Dobra wiadomość jest taka ,że nie musisz pisać funkcji lub modyfikować programów aby użyć innego układu
współrzędnych. Mechanizm dla zmiany układu współrzędnych jest juz osadzony w Screen Objects. Przez
przekazanie Screen Objects scale(), możesz zmienić skale dla osi poziomych i pionowych. Oczywiście jeśli
dostarczysz ujemnej skali dla osi pionowej, zmienisz również orientację y. Zauważ ,że zmienisz skalę dla
wszystkich obiektów, nie tylko dla obiektu do którego wysłałeś komunikat! Dowolne rysunki jakie są już na
ekranie pozostaną nie ruszone. ale dowolny inny obiekt który przesuwasz, usuwasz lub pokazujesz będzie
tematem nowej skali. Podobnie, możesz zmienić punkt początkowy systemu współrzędnych przez przekazanie
przez Screen Objects origin(). Na przykład:
Circle ball;
ball.scale(1.,-1.);
ball.origin(20,400);
powoduje ,że nowy środek będzie umieszczone pod (20,400) i powoduje ,ze orientacja osi pionowej rośnie w
górę. Nowe współrzędne są zawsze wyrażone w pikselach, używając oryginalnej skali i orientacji. Jeśli obiekt jest
wywołany dla zmiany albo skali albo środka, nowa zmiana będzie wpływała na wszystkie obiekty.
Obiekt Grid
Grid jest obiektem, który może reprezentować oś poziomą lub pionową. Deklarujemy Grid podobnie jak
deklarujemy inne Screen Objects. Kiedy siatka jest pokazana , osi pionowa i pozioma będą przecinały su e w
punkcie (0,0)
Użycie współrzędnych biegunowych
Inny układ współrzędnych jaki nas może zaciekawić to układ współrzędnych biegunowych. W tym systemie,
zamiast wyrażania współrzędnych przez odległości od osi x i y, współrzędne są wyrażane przez odległość od
punktu początkowego (zwaną promieniem) oraz kąta utworzonego od osi poziomej. Współrzędne biegunowe są
bardzo przydatne i łatwe w użyciu kiedy opisujemy ruch okrężny. Z drugiej strony , łatwiej jest manipulować
obiektami na ekranie komputera używając współrzędnych ekranowych. Ponieważ współrzędne ekranowe są
wyrażone w postaci (x,y) , interesującym byłoby nauczyć się jak przekształcać współrzędne biegunowe na
współrzędne (x,y). Mając dany punkt A, definiujemy następujące współrzędne biegunowe :
Odległość od początku układu : r = OA, Kąt = w= xOA
możemy obliczyć co następuje:
x = r * cos (w); y = r * sin (w);

Powszechnym jest oznaczanie kąta grecką literą theta (θ) . Jeśli punkt ) (początek układu współrzędnych
biegunowych) jest umieszczony pod współrzędnymi (x0,y0) w ukłądzie (x,y), powyższe wyrażenia mogą być
modyfikowane jak poniżej :
x = r* cos (w) + x0;
y = r* sin (w) + y0;
Możliwe jest wtedy napisanie funkcji w C++ dla przekształcenia punktu z układu współrzędnych biegunowych do
współrzędnych ekranowych (x,y). Możesz wybrać napisanie jednej funkcji dla współrzędnej x i jednej dla
współrzędnej y :
float coordx(float r,float theta, float x0)
{
return r*cos(theta)+x0;
}
float coordy(float r,float theta,float y0)
{
return r*sin(theta)+y0;
}
Lub możesz wybrać napisanie pojedynczej funkcji , która wylicza te dwie wartości i zwraca je w jednym z
argumentów:
void polarxy (float r, float theta, float x0,float y0,
float &x, float &y)
{
x=r*cos(theta)+x0;
y=r*sin(theta)+y0;
}
Tworzenie animacji
Teraz kiedy wiesz jak manipulować liczbami dla obliczania współrzędnych obiektów, możesz przejść do tworzenia
animacji .Screen Objects moga być przeniesione do instrukcji dla tworzenia animacji. Podczas nauk o tworzeniu
animacji, nauczysz się używać Screen Objects do rysowania wykresów funkcji matematycznych. Jest to bardzo
uproszczone zastosowanie animacji. Nie musisz się skupiać na szybkości z jaką się poruszają, a pionowa
współrzędna y jest dana przez matematyczną funkcję , która zależy od współrzędnej poziomej x. Nauczysz się
również jaka przekazać nazwę funkcji jako parametr do innej funkcji. Proces animacji jest bardzo prosty.
Zasadniczo składa się z poniższych kroków
1. Umieszczanie obiektów na ekranie w żądanym położeniu
2. Pokazanie ich przez właściwą ilość czasu
3. Usunięcie ich

Kiedy musisz pracować z kilkoma Screen Objects, które poruszają się razem, program może stać się długi i
monotonny. Nowy rodzaj Screen Objects, Stage, pomoże ci manipulować kilkoma obiektami tak, jak gdyby był to
jeden obiekt
Rysowanie funkcji matematycznych
Ponieważ wiesza jak umieścić i przesuwać obiekty na ekranie, i wiesz również jak zmieniać współrzędne i skalę,
będzie bardzo łatwo narysować wykres funkcji. Przy danej funkcji matematycznej y = f(x), możesz wyświetlić
wykres tej funkcji przez przesunięcie kropki (małego okręgu) wzdłuż współrzędnych (x,f(x)). Załóżmy ,że nasza
funkcje to y = x2-x+1, i że chcemy pokazać wykres między punktami x = -5 a x = 20. Dobrym pomysłem jest
zdefiniowanie funkcji matematycznej jako funkcji C++:
float f(float x)
{
return x*x-x+1;
}
Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ jeśli chcemy obliczyć funkcję gdzieś w programie, możemy po prostu odnieść
się do f(x), zamiast zapisywać całe wyrażenie. Teraz musimy umieścić kropkę w punkcie początkowym, a potem
przenieść ją do punktu końcowego. Oczywiście nie możemy usuwać punktów już narysowanych
Przenoszenie kropki
Procedura dla rysowania funkcji jest bardzo prosta:
• Deklarujemy dot jako mały okrąg
• Powtarzamy kroki poniżej dla różnych wartości x , od punktu początkowego do końcowego, w małych
przedziałach (takich jak 0,01)
• Umieszczamy dot przy nowych współrzędnych
• Pokaż dot na ekranie
W C++ to może być zapisane następująco:
Circle dot; // Declare dot a circle
dot.color(7,7); // Use the color
dot.resize(2); // Make dot small
for (x=xstart;x<=xend;x=x+0.01) // Loop from xstart to xend
{
dot.place(x,f(x)); // Place dot at x,y
dot.show(); // Show dot
}
Musisz upewnić się nie próbujesz narysować obiektu poza granicami ekranu. Zawsze przetwarzaj swoje wyrażenia
lub użyj skal dla upewnienia się , że zakres dla x i y są odpowiednie:
• x musi być między 0 a 640 (włącznie)
• y musi być między 0 a 480 (włącznie)
Oczywiście ,jeśli chcesz użyć skal i rysować osie x i y , musisz top zrobić przed narysowaniem funkcji. Może być
również dobrym pomysłem przekształcenie fragmentu powyższego programu. Dlaczego? Funkcje są łatwiejsze do
późniejszego użycia później. Jeśli chcesz napisać inny program do rysowania funkcji matematycznych, możesz
użyć ponownie tej samej funkcji i zaoszczędzić czasu.
Funkcja draw()
Jedną z możliwych pomysłów jest pobranie powyższego kodu i przekształcenie go do funkcji C++ . Wartości
początkowe i końcowe dla x mogą być określone jako argumenty, i możemy założyć ,że układ współrzędnych jest
już ustawiony. Powoduje to poniższy kod:

void draw(float xstart,float xend,int dotcolor=7)
{
Circle dot; // Dekalracja kropki jako okręgu
dot.color(dotcolor); // Użycie właściwego koloru
dot.absize(4); // Twórzm małą kropkę
for (x=xstart;x<=xend;x=x+0.01) // Pętla
{
dot.place(x,f(x)); // Umieść kropkę pod x,y
dot.show(); // Pokaż kropkę
}
}
W tym przypadku, program główny mógłby być taki:
void mainprog()
{
…
draw(-5.,20.);
}
Przykład rysowania funkcji sinus:
#include „franca.h”
#include
// Program rysowania sin(x).
float f(float x)
{
return sin(x);
}
void draw (float firstx,float lastx,int color=7)
{
float x;
Circle dot; // Deklaracja kropki okręgu
dot.color(color,color); // Użycie kolorowej kropki
dot.absize(4); // Stwórz małą kropkę
for (x=firstx;x<=lastx;x=x+0.1) // Pętla
{
dot.place(x,f(x)); // Umieść kropkę pod x,y
dot.show(); // Pokaż kropke
}
}
void mainprog()
{
// Użycie siatki, ustawienie skali i początku:
Grid mygrid;
mygrid.scale(20.,-20);
mygrid.origin(50.,300.);
mygrid.resize(10.);
mygrid.show();
const float pi=3.14159;
float xstart=0.;
float xlimit=8.*pi;
draw(xstart,xlimit);
}
Zastosowanie funkcji draw () jest rozsądnym rozwiązaniem tego problemu. Jednak musisz zawsze spytać się czy
jest coś , co pozwoli na stworzenia bardziej ogólnego rozwiązania i do wielokrotnego użycia. W tym przypadku ,
jeśli chcesz użyć ponownie draw () w przyszłości, jakie przeszkody możesz napotkać? Nasuwają się dwie :
- Skała : funkcja draw() nie może zawierać skali i definicji osi? - Nazwa funkcji - co , jeśli zechcesz narysować
funkcję o innej nazwie? Problem skali jest względnie łatwy do rozwiązania. Możesz zażądać danych nowego
układu współrzędnych jako argumentów funkcji draw () i zadeklarować własny obiekt Grid w tej funkcji. Musisz
powmyśleć dwa razy zanim to zrobisz. Lepszym pomysłem jest zażądanie aby układ współrzędnych został
ustanowiony przed wywołaniem funkcji. Problem nazwy funkcji jest ciekawszy. Na pierwszy rzut oka nie jest to

bardzo istotne. Po wszystkim możesz zmienić nazwę funkcji i użyć dokładnie tego samego kodu. Jednak nie jest
to prawda. Mogą wystąpić przypadki w których zechcesz narysować wykres więcej niż jednej funkcji w tym
samym programie. Jak to zrobić? To proste. Przekazujesz nazwę funkcji jako argument funkcji draw ()

Przekazywanie funkcji jako argumentów
C++ pozwala ci przekazać funkcję jako argument do innej funkcji. Innymi słowy, jeśli masz dwie funkcje f1(x) i
f2(x) , jakich chcesz użyć do narysowania wykresu, możliwe jest przearanżowanie funkcji draw () dla akceptacji
trzech argumentów a nie dwóch. Nowy argument jes nazwą funkcji. Kiedy wywołujemy nową funkcję drawf (),
użyjemy poleceń takich jak poniższe:
drawf(f1, xstart, xend);
drawf(f2, xstart, xend);
Nie różni się to od zwykłego wywołania funkcji. Dostarczamy trzech argumentów : użytej funkcji (f1 lub f2),
wartość początkowa x (xstart) i wartość końcowa x (xend). Jedyna rzecz jaka jest inna to deklaracja funkcji drawf
() Oryginalna funkcja draw () była dekalrowana jak następuje :
void draw(float xstart,float xend)
Nowa funkcja drawf () musi mieć parametr , który określa funkcję - ale pytanie brzmi - Jaki jest typ argumentu?
.Wiemy ,że nie jest to ani int ani float. Co to może być? Ten parametr jest funkcją
Funkcja jako parametr
Typy funkcji są deklarowane przez podsumowanie występowania funkcji. Aby to zrobić, należy uwzględnić
następujące elementy:
• Zwracany typ (np. float, void itp)
• Nazwę symboliczną do której odnosi się funkcja (np. func)
• Listę typów argumentów wewnątrz nawiasów (np. (float))
W naszym przykładzie opis funkcji drawf () może być następująca :

void drawf ( float func(float),float firstx,float lastx)
Zauważ ,że ta funkcja ma trzy parametry :
• Funkcję, która pobiera zmienną zmiennoprzecinkową jako argument i zwraca float. Funkcja jest oznaczona
nazwą symboliczną func
• Dwie zmienne zmiennoprzecinkowe. Te zmienne są oznaczone nazwami symbolicznymi firstx i firsty
Całkowity listing funkcji jest pokazany poniżej:
void drawf (float func (float), float firstx,float lastx)
{
float x;
Circle dot; // Dklaracja kropki okręgu
dot.color(7,7); // Użycie czarnej kropki
dot.resize(2); // Utworzenie małej kropki
for (x=firstx;x<=lastx;x=x+0.01) // Pętla
{
dot.place(x,func(x)); // Umieszczenie kropki pod x,y
dot.show(); // Pokazanie kropki
}
}
Kiedy umieszczamy kropkę używając argumentów x i func(x), funkcja, której nick to func będzie wywoływana z x
jako argumentem. Wynik będzie wykorzystywany jako współrzędna pionowa dla umieszczenia kropki
Tworzenie animacji
Użyjemy teraz Screen Objects dla tworzenia animacji. Pokażemy jak użyć Screen Objects dla zilustrowania
pewnych równań ruchu jakie znamy z fizyki
Tworzenie iluzji ruchu
Możliwe jest zasymulowanie ruchu na ekranie komputera w ten sam sposób jak w filmikach - przez dostarczenie
różnych obrazków w małych odcinkach czasu. To podejście pozwoli ci stworzyć kilka rodzajów animacji. Jedną z
najprostszych animacji jest wyrażenia wszystkich przesunięć przez wzory matematyczne. Jest to przypadek w
wielu zjawiskach fizycznych. Kilka z badanych zjawisk fizycznych ma równania które określają pozycję danego
ciała
Symulowanie ruchów złożonych
Załóżmy ,że mamy ciało w ruchu i ,że znasz równanie x = dist(t) i y = height(t), które określają odległość w
poziomie od początku układu (x) i wysokość nad ziemią (y). Tak jak robimy to w fizyce, te równania wyrażają x i
y jak funkcje czasu (t).
Ruch jednostajny poziomy
x = speedx * x0;
y = y0;
gdzie speedx jest stałą szybkością poziomą a y0 jest dowolną stałą wartość. Stała x0 jest dołączona do zbioru
początkowej pozycji poziomej dla ciała
Ruch jednostajny poziomy i pionowy
x = speedx * x0;
y = speedy * h0;
gdzie speedx i speedy są stałymi szybkościami w kierunku poziomym i pionowym, odpowiednio

Ruch jednostajnie przyspieszony
Jeśli ciała jest obiektem stałego przyspieszenia, również poniższe linie mogą być dołączone do równania :
x=accx*t*t/2+speedx*t+x0;
y=accy*t*t/2+speedy*t+y0;
Jeśli spojrzysz uważnie, możesz zauważyć ,tak długo jak dostarczamy funkcje dist(t) i height(t), symulacja ruchu
będzie dokładnie taka sama bez względu na to ,jaki rodzaj ruchu staramy się symulować. Jeśli funkcje są
właściwie napisane, możemy stworzyć program dla utworzenia animacji przy użyciu poniższej strategii:
• Deklarujemy Screen Object dla przedstawienia poruszającego się ciała (okrąg, na przykład)
• Deklarujemy obiekt Clock dla śledzenia czasu
• Wykonujemy pętlę powodująca standardowe przedziały czasowe, które muszą upłynąć od jednej klatki do
następnej (najczęściej 1/30 sekundy) . Ta pętla będzie składała się z następujących pozycji:
1.Oblicza nowe współrzędne jako funkcje czasu
2.Przesuwa ciało do nowej pozycji
3.Pokazuje ciało
4.Oczekuje przedziału czasowego dla wykazania kolejnej klatki (1/30 sekundy)
5.Uusuwa ciało z ekranu
Nasz kolejny fragment programu będzie to robił
Swobodny spadek ciała
Załóżmy dwie funkcje dist(t) i height(t) dla obliczenia współrzędnych x i y ruchu ciała. Bieżące współrzędne ruchu
ciała i bieżących wartości time są wyświetlane we właściwych polach
#include „franca.h”
#include „math.h”
Grid mygrid;
// Użycie standardowych współrzędnych:
const float v0x=10.,v0y=20.;
float dist (float t) // Funkcja określająca współrzędną x
return v0x*t+10.;
}
float height (float t) // Funkcja określająca współrzędną y
return v0y*t+50.;
}
void mainprog()
{
// Deklaracja i etykiety pól dla wyświetlenia x,y i time
Box boxx(x:),boxy(y:),boxt(Time:);
mygrid.show(); // Pokaż osie
float t; // t is the time
Circle body; // Deklaracja ciała
body.resize(12); // Rozmiar 12
body.color(3,3); // Pokolorowanie
Clock timer; // Deklaracja timerak
Clock mywatch; // Deklaracja innego zegara
// Pętla będzie powtarzana
// tak długo jak czas jest mniejszy niż 15 sekund
// Zauważ ,że bieżący czas jest kopiowany do zmiennej t:
while ((t=mywatch.time())<15.)
{
boxx.say(dist(t)); // Aktualizacja wartości x, y,
boxy.say(height(t)); // i time
boxt.say(t); // we właściwych polach

body.place(dist(t),height(t)); // Umieść ciało w
// bieżącym położeniu
body.show(); // Pokaż ciało
timer.watch(.033); // Czekaj na timer
timer.reset(); // .033 sekundy i resetuj
body.erase(); // Usunięcie ciała
}
}
Użycie dwóch zegarów
Są dwa zadeklarowane obiekty typu Clock, mywatch i timer. Jednego użyjemy jako zwykłego zegarka, a drugiego
jako stopera. Stoper jest bardzo przydatna ponieważ pozwoli ona nam narysować nową klatkę co 0,33 sekundy
Wyrażenie while
Jest bardzo chytre wyrażenie w instrukcji while. Chcemy utrzymać pętlę, dopóki czas jest mniejszy niż 15 sekund.
ale również chcemy skopiować wartość czasu do zmiennej t. Możemy rozwiązać ten problem przez zastosowanie
dwóch oddzielnych kroków:
while(mywatch.time()<15)
{
t=mywatch.time();
…
W tym przypadku, działa to poprawnie. Jednakże, możemy zauważyć ,że wartość przypisana do t jest trochę
większa niż wartość testowana w wyrażeniu while. Możesz mieć ochotę aby użyć wyrażenia w następujący
sposób:
while (t=mywatch.time()<15)
zaiast używania
while ((t=mywatch.time())<15)
Niestety, pierwsze wyrażenie będzie tworzyło niepoprawny wynik! Wyrażenia są wyliczabe w C++, a potem
wartość jest przypisana do zmiennej po lewej stronie znaku równości. Po pierwsze, time jest porównywana z 15 a
to porównanie tworzy wynik - liczbę całkowitą 1, co oznacza prawdę. .Potem ten wynik przypisujemy do t. Jak
widać, tak długo jak time jest mniejsze niż 15, wartością t będzie 1. Użycie funkcji składowej watch jest bardziej
wydajne dla symulowania niż funkcji watch, ponieważ możesz tworzyć klatki o dokładniejszych przedziałach. Czas
potrzebny komputerowi na przygotowanie kolejnej klatki jest domyślnie dodana kiedy robimy wait a nie watch
Obsługa bardziej ogólnych ruchów
Powyższy przykład używa funkcji, które przedstawiają równania ruchu jednostajnego w obu współrzędnych. Jako
wynik, zobaczysz ruch okręgu w linii prostej przy stałej szybkości, kiedy uruchomisz program. Jednak ten sam
program może być użyty dla różnych rodzajów ruchu. Wszystko co musisz zrobić to zmienić definicję funkcji! Jako
przykład zasymulujmy ciało , które spada pionowo ze stałą szybkością. W tym przypadku, równania dla
współrzędnej x będą jeszcze takie same jak powyżej, ale równania dla y są następujące:
y=h0+v0t - 1/2⋅gt2
lub w C++:
y= h0 + v0y+0.5*g*t*t;
Przyjmujemy następujące założenia:
-

h0 jest początkową wysokością w czasie t = 0
v0y jest początkową prędkością pionową w czasie t= 0
g jest przyspieszeniem ziemskim (9,81 m/s2)
Ciało jest zrzucone bez prędkości pionowej - v0y = 0

Funkcja height(t) może potem być zdefiniowana jak następuje:

float height(float t)
{
const float h0=200.,g=32.18;
return h0+0.5*g*t*t;
}
- Możesz rozszerzyć warunek w while tak aby pętla powtarzała się gdy czas jest mniejszy niż 5 sekund i jeśli
wysokość jest większa lub równa zeru. Na przykład :
while (((t=mywatch.time(t))<15.)&&(height(t)>=0))>
- Możesz przetestować height (t) w pętli , a potem opuścić pętlę jeśli wynik jest ujemny. Na przykład:
if (height(t)<=0) break;
Sprawa wydajności
Jest dobrze znanym faktem ,że komputery są bardzo szybkie. Czy jest inteligentny sposób korzystania z
komputera? Nie bardzo. Jeśli obliczasz wartość i oczekujesz jej użycia kilka razy w programie , może lepiej będzie
trzymać tą wartość w zmiennej, a potem unikać obliczania jej ponownie. W tym przypadku , możesz
zadeklarować dwie dodatkowe zmienne:
float x,y;
a potem zmodyfikować pętlę jak poniżej:
while ((t=mywatch.time())<15.)
{
x=dist(t);
y=height(t);
boxx.say(x); // Aktualizacja wartości x, y,
boxy.say(y); // i czas we
boxt.say(t); // właściwych polach
body.place(x,y); Umieszczenie ciała w bieżącym położeniu
{
Możez przypisać wartości do x i y , i powiedz polu say :
boxx.say(x = dinst(t));
boy.say(y = height(t));
Inna sprawą jest użycie wyrażeń, które używają stałych , takich jak 1./2./ Komputer będzie dzielił 1 przez 2 za
każdym razem kiedy to wyrażenie jest znajdowane w programie. Możesz oszczędzić czas używając ekwiwalentu
0,5. Możesz również zdefiniować stałą lub zmienną , która ma wartość jakiej oczekujesz. Na przykład :
const float pi2 = 3.14159/2;
Potem użyj pi2 w programie
Symulacja kuli armatniej
Nasza kolejna symulacja zajmie się wystrzeleniem kuli armatniej pod różnymi kątami. Jeśli kula zostanie
wystrzelona , ma prędkość w kierunku wystrzelenia. Ten kierunek jest dany przez kąt theta. Jak wiemy z fizyki,
można rozebrać tą prędkość na składowe :
velocx = veloc*cos(theta)
velocy = veloc*sin(theta)
Przemieszczenie kuli może być wyrażone przez funkcję dist(t) i height(t). Poziomo, kula porusza się ze stałą
szybkością (ruch jednostajny), podczas gdy pionowo, jej przemieszczenie podlega przyspieszeniu ziemskiemu.
Funkcja może być zdefiniowana tak:
const float g=32.18; // Grawitacja
// Funkcja do obliczania współrzędnych :
float dist(float velocx,float t)
{
return velocx*t;

}
float height(float velocy,float t)
{
return velocy*t - 0.5 * g * t * t;
}
Możesz zdefiniować g jako stałą globalną. Program główny powinien żądać abyś podał kąt theta i prędkość veloc.
Program oblicza potem wartości velocx i velocy. Po zrobieniu tego, program może symulować ruch jak widać było
w powyższych programach. Pamiętaj ,że funkcje trygonometryczne są wyrażone w radianach, więc powinniśmy
skonwertować je przed użyciem.
Obliczanie współrzędnych kuli armatniej
- Program określa odległość i wysokość
- Ustawia warunki początkowe
- Symuluje pętlę
Funkcje zostały już objaśnione. Ustawienie warunków początkowych określa skalę, rysuje osie x-y, tworzy okrąg,
który przedstawia kulę armatnią, i inicjuje zegary potrzebna dla symulacji. Tylko jedna rzecz może być myląca ustawienie skal. Skale powinny być ustawione taka by dopasować wszystkie obiekty jakie chcemy narysować na
ekranie. Jest to konieczne dla spojrzenia na funkcje height () i dist () dla określenia wartości maksymalnych, które
będą użyte dla x i y. Niestety, wartości te zależą od wartości, które są wprowadzone dla prędkości i kąta. Jedyna
rzecz jaka sprawia trudności w programowaniu jest taka ,że nie zawsze wiesza jak programy będą używane!
Najlepsze co możemy zrobić, to domyślać się .Jeśli założymy prędkość 1000 stóp na sekundę, możemy stwierdzić
,że odległość w poziomie jaką można osiągnąć jest mniejsza niż 30 000 stóp, z kątem 45 stopni (co daje
maksymalny zasięg). Jeśli kula jest wystrzelona pod kątem 90 stopni, maksymalna wysokość będzie to trochę
więcej niż 15 000 stóp. Dobrym pomysłem jest użycie tej samej skali na obu osiach, ponieważ obie reprezentują
odległości. Dlatego możemy przyjąć maksymalnie 30 000 stóp do wysokości i odległości
Symulowanie pętli
Najciekawszą częścią programu jest symulowanie pętli. Pętla jest powtarzana jeśli czas jest mniejszy niż 50
sekund. W pętli, nowe współrzędne są obliczane dla nowej wartości czasu. Okrąg jest potem usuwany ze starej
pozycji, umieszczany w nowej pozycji, a potem pokazywany . Stoper jest potem instruowany aby czekał 0,033
sekund, więc możemy zobaczyć klatkę na ekranie. Potem stoper jest zerowany , a potem wznawiana pętla. Listing
programu jest pokazany tu:
void mainprog() //
{
Grid mygrid;
mygrid.origin(50.,420);
mygrid.scale(400./30000,-400./30000);
// Deklarowanie i etykietowanie pól dla wyświetlania x,y i czasu:
Box boxx(x:),boxy(y:),boxt(Time:);
Box vx(Vx:),vy(Vy:);
mygrid.resize(30000.);
mygrid.show(); // Pokaż osie
float t; // t to czas Circle body; // Deklarowanie ciała
body.absize(10.); // Rozmiar
body.color(3,3); // Kolor
Clock timer; // Deklaracja timera
Clock watch; // Deklaracja innego zegara
float theta,veloc,velx,vely;
// Żądane dane:
theta=ask("Wprowadzenie kąta wystrzału:");
theta=theta*3.14159/180.;// Konwersja na radiany
veloc=ask("Wprowadź prędkość początkową:");
velx=veloc*cos(theta); // Rozkład na x i y
vely=veloc*sin(theta);

vx.say(velx);
vy.say(vely);
float x,y;
// Pętla poniższa będzie powtarzana tak długo jak
// czas jest mniejszy niż 15 sekund
// Bieżący czas jest kopiowany do zmiennej t:
timer.reset();
watch.reset();
while ((t=watch.time())<50.)
{
y=height(vely,t);
if (y<0) break;
x=dist(velx,t);
boxx.say(x); // Aktualizajca wartości x, y,
boxy.say(y); // i czasu we
boxt.say(t); // właściwych polach
body.erase();
body.place(x,y); // Umieszczamy ciało w bieżącym położeniu
body.show(); // Pokaż ciało
timer.watch(.033); // CZekal dopóki timer nie osiągnie
timer.reset(); // .033 sekundy i reset
}
}
Obsługa wielu Screen Objects - klasa Stage
Są przypadki w których masz obiekt, który może być rysowany jako zbiór innych Screen Objects. Pamiętasz
atletów? Jak ich narysować? Figura atlety, podobnie jak figury większości prawdziwych ludzi przez następujące
części:
-

Głowa : reprezentowana przez okrąg
Tułów : reprezentowany przez kwadrat
Lewe i prawe ramię : reprezentowane przez prostokąty
Lewa i prawa noga - reprezentowane przez prostokąty

Dla uproszczenia , używamy tylko dwóch wartości dla określenia wymiarów części ciała. Możemy nazwać te
wartości L i W : L i W. Głowa jest okręgiem którego promień jest dany wartością L. Ramiona i nogi są
prostokątami których szerokość jest dana wartością W, a których długość jest dana wartością L. Tułów jest
kwadratem , którego boki są dane przez wartość L.

Budowanie atlety krok po kroku
Czy możesz narysować atletę? Jest trudna droga i łatwa droga. Możesz zacząć od deklarowania obiektów, które
reprezentują części ciała (trudniejszy sposób). Trochę później nauczysz się jak używać klasy Stage (łatwiejszy
sposób)
Circle head;
Square trunk;

Square leftleg,rightleg;
Square leftarm,rightarm;
Ponieważ wiemy jak pracować z okręgami i kwadratami, wszystko co musimy zrobić teraz to spozycjonować te
obiekty we właściwym miejscu i przypisać im właściwe kolory i rozmiar. Załóżmy ,że atlet jest otoczony przez
kwadraty których środek ma współrzędne x i y. Co więcej , deklarujemy pewne stałe dla przechowania tych
wartości W i L, używając nazw armwidth dla W i armsize dla L
const int armsize=20;
const int armwidth=6;
Kolorowanie atlety
Poniższe polecenia mogą być użyte do kolorowania obiektów:
head.color(5,5);
trunk.color(5,5);
leftarm.color(3,3);
rightarm.color(3,3);
leftleg.color(3,3);
rightleg.color(3,3);
Skalowanie atlety
Następnie można stworzyć wszystkie obiekty przy założeniu właściwych rozmiarów:
head.resize(2*armwidth);
trunk.resize(armsize);
leftarm.resize(armsize,armwidth);
rightarm.resize(armsize,armwidth);
leftleg.resize(armsize,armwidth);
rightleg.resize(armsize,armwidth);
Umieszczenie atlety
Potem możemy umieścić wszystkie obiekty
head.place(x,y-armsize/2.-armwidth);
trunk.place(x,y);
leftarm.place((x-(armsize+armwidth)/2.),y);
rightarm.place((x+(armsize+armwidth)/2.),y);
leftleg.place(x-(armsize/2.-armwidth),y+armsize);
rightleg.place(x+(armsize/2.-armwidth),y+armsize);
Pokazanie atlety
Teraz możesz pokazać wszystkie obiekty
head.show();
trunk.show();
leftarm.show();
rightarm.show();
leftleg.show();
rightleg.show();
Użycie klasy Stage
Klasa Stage obsługuje grupę Screen Objetc jak gdyby były one ze sobą połączone. Obiekty klasy Stage są
również klasy ScreenObj. Dlatego Stage ma współrzędne ,może być pokazywana jak i usuwana. Jednakże obiekty
Stage nie mają kształtu. Zamiast tego można wstawić kilka innych Screen Objects do obiektu Stage, a kiedy
poinstruujesz obiekt Stage przez show (), wszystkie te obiekty które zostały wstawione będą pokazane.
Dodatkowo do zwykłych operacji jakie można wykonać ze Screen Object, możesz wykonać operacje nazwaną

insert w obiekcie Stage. Przez użycie insert, możesz wstawić dowolny Screen Object do obiektu Stage. Jak wiemy,
atleta jest złożony z kilku obiektów. Jeśli chcesz poruszać atkletą po ekranie, będziesz musiał wykonać poniższe
operacje na każdym obiekcie tworzącym atletę. :
• Usunąć obiekt ze starego położenia
• Przenieść obiekt do nowego położenia
• Pokazać obiekt w nowym położeniu
Stage oszczędza czas i problemów
Jeśli użyjemy klasy Stage, możemy wykonać te same działania ze wszystkimi obiektami w obiekcie Stage przez
wysłanie właściwego komunikatu tylko raz do obiektu Stage. Innymi słowy, zamiast pokazywać głowę, tułów,
lewe ramię, prawe ramię itd, wszystko co musimy zrobić to pokazanie atlety:
Stage body;
body.place(x,y);
Ważne jest właściwe umieszczenie obiektu Stage, ponieważ kiedy obiekt Stage jest umieszczony gdzieś. wszystkie
obiekty w obiekcie Stage bedą przesunięte! Wszystko co musimy zrobić to wstawienie każdego obiektu w obiekcie
Stage :
body.insert(trunk);
body.insert(leftarm);
body.insert(rightarm);
body.insert(leftleg);
body.insert(rightleg);
Jeśli chcesz przenieśc cały obiekt Stage do nowego położenia x1,y1, możemy użyć poniższych instrukcji:
body.erase();
body.place(x,y);
body.show();
Oczywiście jest to dużo prostsze niż usuwanie, umieszczanie i pokazywanie każdej części pojedynczo
Krótki projekt - Słońce ,Ziemia , Księżyc
Ten krótki projekt symuluje uproszczony układ planetarny. Załóżmy że zostałeś poproszony o opracowanie
wizualnej animacji Ziemi krążącej wokół Słońca , i Księżyca krążącego wokół Ziemi . Program powinien
przedstawiać przesuwanie się tych ciał na ekranie monitora. Nie ma sensu utrzymywać rozmiarów planet i
odległości między nimi proporcjonalnych , ponieważ Ziemia i Księżyc nie będą widoczne na ekranie! Zamiast tego
można wybrać dowolny rozmiar (średnicę) dla każdego ciała jak również dowolną odległość od jednego ciała do
drugiego. Przedstawisz ten ruch jako okrężny, a nie jak w rzeczywistości, eliptyczny. Jednak ważne jest aby
utrzymać proporcje czasowe. Na przykład, 1 sekunda w symulacji może odpowiadać 1 dniowi w rzeczywistości.
To jednak może być zbyt wolne dla naszej symulacji - mamy bowiem 365 dni czyli 365 sekund. Niektórzy mogą
być zbyt niecierpliwi by siedzieć i przyglądać się tak długo! Można spróbować zasymulować 10 część sekundy jako
jeden dzień . Kiedy zadeklarowaliśmy i zainicjowali Słońce , Ziemię i Księżyc jako obiekty klasy Circle, sama
symulacja jest relatywnie łatwa. Pozycja każdego ciała jest jedynie funkcją czasu. Każde ciało może być usunięte
ze swojej pozycji, umieszczone w nowej pozycji i potem narysowane ponownie. W tym przypadku przydatne stają
się współrzędne biegunowe. Ponieważ jest znana prędkość kątowa dla Ziemi i Księżyca, kąt może być określony
jako funkcja czasu
Przydatne obiekty w Projekcie Planetarnym
Łatwo jest sobie wyobrazić ,że możemy użyć obiektów klasy Circle do przedstawienia Słońca, Ziemi i Księżyca .
Możemy zadeklarować te obiekty jak następuje:
Cirlce Sun, Earth, Moon;
Obiekty te muszą być zainicjowane właściwym rozmiarem, kolorem i pozycją początkową. Możemy wykonać
poniższe instrukcje :

const float earthradius=160.,moonradius=40.;
const float earthsize= 20., moonsize=8., sunsize = 40.;
Nie zapomnij o klasie Stage!
Może nie być oczywiste na początku, ale możesz również rozważyć użycie obiektów klasy Stage. Podczas tej
symulacji, będziesz musiał usuwać i rysować ponownie Ziemię i Księżyc. Jeśli dołączysz wszystkie obiekty , które
będą usunięte i przerysowane w obiekcie Stage, możesz zapisać takie linie kodu:
Stage universe;
universe.insert(Sun);
universe.insert(Earth);
universe.insert(Moon);
Możesz również potrzebować obiektu Clock dla śledzenia czasu. Faktycznie , będzie wygodniej użyć dwóch
zegarów. Jeden zegar będzie użyty do śledzenia czasu symulacji i może być ciągle wyświetlany, więc użytkownicy
znają dzień roku. Inny zegar będzie użyty do klatek w 30 sekundowych przedziałach:
Clock universal, clock stopwatch;
Inicjalizacja
Aby zacząć, musimy zadeklarować rozmiar, miejsce i kolor naszych planet. Innymi słowy te Screen Objects muszą
być zainicjowane
Skalowanie. Ponieważ wszystkie odległości zostały wybrane przypadkowo, nie ma potrzeby określania skali. Może
być wygodniej użycie ujemnej skali pionowej, tak być mógł pracować z konwencją , która jest używana w
geometrii. Może również być dobrym pomysłem ustawienie punktu początkowego blisko środka ekranu, i
umieszczenie Słońca w tej pozycji. Dowolny obiekt może być użyty do ustawienia skali i punktu początkowego. Na
przykład:
universe.scale(1.,-1.);
universe.origin(250.,250.);
Pozycja. Początkowe współrzędne mogą być ustawione następująco:
Sun: x=0; y=0;
Earth: x=earthradius; y=0;
Moon: x=earthradius+moonradius; y=0;
Kompletna inicjalizacja jest zaimplementowana poniżej:
const float earthradius=160.,moonradius=40.;
const float earthsize=20., moonsize=8., sunsize=40.;
Stage universe;
universe.origin(250.,250.);
universe.scale(1.,-1.);
// Ustawienie danych Słońca:
Circle sun; // Deklaracja kształtu Słońca
float xsun=0,ysun=0; // Współrzędne początkowe
sun.resize(sunsize);
sun.color(6,6);
sun.place(xsun,ysun);
universe.insert(sun);
// Ustawienie danych Ziemia:
Circle earth; // Deklaracja kształtu Ziemi
float xearth=earthradius,yearth=0.; // Współrzędne początkowe
float wearth=(2*pi)/365.25; // Prędkość kątowa w radianach na dzień
earth.resize(earthsize);
earth.color(5,5);
earth.place(xsun+earthradius,ysun);
universe.insert(earth);
// Ustawienie danych Księżyca:
Circle moon;

float xmoon=moonradius,ymoon=0;
float wmoon=(2*pi)/27.; // Prędkość kątowa
moon.resize(moonsize);
moon.color(1,1);
moon.place(xsun+earthradius+moonradius,ysun);
universe.insert(moon);
Symulacja pętli
Jak zwykle symulacja pętli składa się z klatek w regularnych odstępach. Ziemia i Księżyc muszą przechodzić do
swoich nowych pozycji zanim zostaną ponownie odrysowane. Oto ogólna procedura w symulowaniu pętli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usuwamy wszechświat
Obliczamy nowe położenie Ziemi
Umieszczamy Ziemię w nowym położeniu
Obliczamy nowe położenie Księżyca
Umieszczamy Księżyc w nowym położeniu
Pokazujemy wszechświat
Wyświetlamy czas
Czekmy na czas pokazania kolejne klatki

Gdzie jest Ziemia
Czy można zgadnąć gdzie jest Ziemia w danym czasie t? Pamiętaj ,że Ziemia ma 365,25 dni na całkowity obrót
wokół Słońca .Możemy obliczyć prędkość kątową albo w stopniach: w = 365,25 / 360 stopni na dzień albo w
radianach : w = 365,25/(2/*pi) radianów na dzień. Prędkość kątowa wearth może być używana do obliczenia
położenia kątowego Ziemi w danym dniu, reprezentowanej przez time : thetaerth = wearth * time;. Teraz
ponieważ Słońce jest w punkcie początkowym, możesz użyć earthradius (odległość od słońca) a ten kąt jaklo
współrzędne biegunowe dla obliczenia współrzędnych kartezjańskich. Jeśli po prostu dodany wywołanie funkcji
polarxy : polarxy(earthradius, wearth*time, xsun, ysun, xearth, yearth); , otrzymamy współrzędne kartezjańskie
w xearth i yearth
Gdzie jest Księżyc
W podobny sposób możemy określiś współrzędne kartezjańskie Księżyca. Pamiętaj ,ze wszysto co konieczne to
znalezienia kąta. Kiedy wywołamy funkcję polarxy, rozpatrujemy punkt początkowy Ziemi:
polarxy(moonradius,wmoon*time,xearth,yearth,xmoon,ymoon);
Fragment programu poniżej implementuje symulację pętli:
for (;time<365.25;)
{
universe.erase();
polarxy(earthradius,wearth*time,
xsun,ysun,xearth,yearth);
earth.place(xearth,yearth);
polarxy(moonradius,wmoon*time,
xearth,yearth,xmoon,ymoon)
moon.place(xmoon,ymoon);
day.say(time);
universe.show();
stopwatch.watch(.033);
stopwatch.reset();
time=sidereal.time()*timescale;
}
Dla tej symulacji pętli istniej zmienna timescale, która może uruchamiać symulację szybciej lub wolniej. timescale
jest zdefiniowana jak 10, co oznacza ,że każdy dzień w symulacji trwa dziesiątą część sekundy. Ta pętla tylko
sprawdza czy czas symulacji jest większy niż 365,5 (koniec roku)

C++ dla odpornych na wiedzę cz. VII
Użycie instrukcji if : zrobić czy nie zrobić
Większość decyzji dotyczy warunku a następnie działania. Na przykład, jeśli pogoda jest deszczowa,
bierzesz parasol. W tym przypadku, warunkiem jest deszczowa pogoda, a działaniem jest wzięcie
parasola. Działanie jest wykonywane jest tylko wtedy, gdy warunek jest spełniony. Warunek jest
faktyczną podstawą decyzji. W powyższym przykładzie wszystko co chcielibyśmy wiedzieć, to czy
pogoda jest deszczowa. Podczas pisania programów używasz podobnego procesu decyzyjnego.
Większość decyzji będzie oparta na warunku i w zależności od tego warunku, może chcieć wykonać
samo działanie. Instrukcja if jest najważniejszym mechanizmem decyzyjnym w programach. Zacznijmy
od najprostszego rodzaju decyzji. Możesz po prostu chcieć zdecydować czy coś zrobić. Może już
zapoznałeś się z tym przykładem.
Jeśli masz pieniądze
Możesz iść do kina
co oznacza ,że akcja pójścia do kina może zostać wykonana jeśli warunek jest prawdziwy (jeśli masz
pieniądze). W przeciwnym razie , nic się nie wydarzy, a ty wykonasz po prostu kolejną instrukcję, czyli
prawdopodobnie pójdziesz spać:

Dokładniejszy opis problemu może wyglądać następująco:
Jeśli masz pieniądze :
Idziesz do kina
Idziesz spać
Ważne jest aby zrozumieć ,że , w tym przypadku, zaśniesz w każdym momencie. Różnica polega a
tym, że akcja pójścia do kina albo będzie wykonana albo nie. Skąd to wiemy? Z powodu wcięcia! Jeśli
mamy poniższe wskazówki :
Jeśli masz pieniądze :
Idziesz do kina
Idziesz spać
bez wcięcia możesz pomyśleć, że powinieneś sprawdzić kieszeń aby zobaczyć czy masz kasę ale
niezależnie od wyniku, pójdziesz do kina a potem spać. Jest tak, ponieważ w naszej konwencji,
instrukcja złożona dotknięta przez warunek powinna być wcięta. W programie C++, musisz również
zastosować nawiasy klamrowe. Rodzaj decyzji jaką rozważamy jest taka, że albo coś zrobisz albo nie.
Jest to podobne do tego co musiał już zrobi Tracer. Chcieliśmy aby kroczył naprzód albo nie w
zależności od tego czy zobaczył ścianę. Procedura została zamknięta w następującym powtórzeniu :

while (Tracer.seenowall())
{
Tracer.step();
}
Instrukcja while decyduje czy powtórzyć pętlę, w zależności od obecności ściany. Zauważyłeś to? Co
jeśli chcesz aby wykonał tylko jeden krok, zamiast chodzić dopóki nie znajdzie ściany? Zasadniczo,
wyjaśnisz coś tak:
Jeśli nie widzisz ściany:
Krok naprzód
Tracer powinien sprawdzić warunek aby zobaczyć czy widać ścianę, jeśli nie widać, powinien podjąć
kroki w tej sprawie. A co jeśli warunek nie jest prawdziwy (jeśli rzeczywiście widzi ścianę). Cóż nic się
nie wydarzy! Nie ruszy naprzód, a program przejdzie do kolejnej instrukcji. W języku C++ użyjemy
instrukcji if. Działanie tej instrukcji pokazano tutaj

Instrukcja if działa jak następuje
if (warunek)’
{
instrukcje // Zrób to
}
Lub w naszym przykładzie:
if(Tracer.seenowall ( ) )
{
Tracer.step ( ) :
}
Zwróć uwagę na format w jakim piszemy tą instrukcję:




Używamy słowa kluczowego if
Piszemy warunek , który jest wyrażeniem relacyjnym wewnątrz nawiasów
Wcięcie i zamknięcie w nawiasach sekwencji instrukcji jakie mają być wykonane

Ostrzeżenie. Nie ma średnika po warunku, ani nie ma po instrukcji złożonej. Jest to powszechny błąd
początkujących – jeśli podany warunek zawiera średnik, kompilator uzna ,że nie chcesz nic zrobi.

Średnik po instrukcji złożonej jest nieszkodliwy. Wskazówka. Jeśli sekwencja, która ma być wykonana
składa się tylko z jednej instrukcji, nie musisz zamykać jej w nawisach. Jednak, zdecydowanie
zachęcamy do rozwijania zwyczaju używania nawiasów . Na przykład jeśli chcesz aby Tracer sprawdził
czy jest z przodu ściana i oznacza ,że kwadrat (i nie robi nic innego), możesz napisać taki fragment :
if (Tracer.seewall ( ) )
{
Tracer.mark ( );
}
Jak widać, jeśli nie ma ściany przed, nie będzie miało miejsce oznaczenie.
Przykład – W labiryncie 1
Rozwińmy kilka funkcji , które mogą być użyte w naszym robocie. Jedna z tych funkcji, go, sprawi ,e
robot z wyprzedzeniem sprawdzi czy kwadrat jest pusty. Jeśli kwadrat nie jest pusty nie zostaną żadne
działania. Druga funkcja, crossing, zbada kwadraty przyległe do robota i obliczy ile z nich jest wolnych.
Innymi słowy, crossing będzie obliczać ile kierunków (N,S,E,W) może wybrać robot. Algorytm dla go
jest bardzo prosty :
Jeśli nie ma ścian przed tobą:
Krok naprzód
Zauważ ,że nie należy podejmować żadnych działań , jeśli jest ściana. A oto implementacja:
void go()
{
if(Tracer.seenowall())
{
// Do this only if the next square is clear:
Tracer.step();
}
}
Aby uczynić tę funkcję bardziej interesującą , możemy dołączyć poniższe pozycje:



Oznacz kwadraty różnymi kolorami
Niech Tracer powie „OK” aby wskazać skuteczny ruch

Jeśli użyjesz koloru jasnoniebieskiego (kod = 4) , tak wygląda zmodyfikowana funkcja:

void go()
{
if(Tracer.seenowall())
{
// Do this only if the next square is clear:
Tracer.mark(4);
Tracer.step();
Tracer.say(“OK”);
}
}

Użycie liczb całkowitych i nawiasów
Jeśli zadeklarujesz obiekt Robot, a następnie liczbę całkowitą umieszczoną w nawiasach (Robot Tracer
(1) ; ), umieści robot w labiryncie. Położenie i kierunek, jak również położenie ściany również jest
nieznane. Możesz wtedy podglądać labirynt. Jeśli zadeklarowany obiekt Robot nie obejmuje liczby
całkowitej otoczonej nawiasami (Robot.Tracer;) robot jest umieszczony w pustym pokoju, skierowany
na wschód. Zadeklarowaliśmy tylko jeden obiekt Robot w naszych programach; również zdeklarujemy
obiekt Robot globalni zamiast w funkcji. Pozwoli to uniknąć konieczności przekazywania obiektu
Robot jako argumentu.
Inna funkcja, crossing, jest również prosta. Algorytm polega na użyciu zmiennej do liczenia dostępnych
kierunków (howmany) i patrzenie na następny kwadrat w celu określenia czy jest zajęty. Jeśli nie,
dodajemy go do howmany. Jeśli ta procedura zostanie zastosowana do czterech dostępnych kierunków,
howmany zawierać będzie liczbę wolnych kierunków.
Spróbuj dla zabawy…
Napisz funkcję int crossing ( ) dla określenia ile kierunków jest dostępnych dla robota. Funkcję
przetestuje program:
#include “franca.h”
Robot Tracer(1);
void mainprog()
{
Tracer.say(crossing());
}
Przykład – w sklepie 1
Rozważmy problem obliczenia kwoty dla sprzedawcy.
#include “franca.h”
void mainprog() // c4change.cpp
{
float price,amount,change;
float tax=0.08;
amount=ask(“Enter the amount:”);
price=ask(“Enter the price”)*(1+tax);
change=amount-price;
Cout<<change;
}
Program ten odczytuje kwotę i cenę, oblicza resztę po uwzględnieniu podatku od sprzedaży. Program
wyprowadza resztę ,które należy się klientowi. Zwróć uwagę ,że program nie sprawdza czy ilość
oferowana jest wystarczająca na pokrycie ceny! Możliwym poprawieniem tego programu byłoby
sprawdzanie czy kwota jest wystarczająca i ostrzeżenie sprzedawcy jeśli nie. Na przykład:
#include “franca.h”
void mainprog()
{
float price,amount,change;
float tax=0.08;
amount=ask(“Enter the amount:”);
price=ask(“Enter the price”)*(1+tax);
if(amount<price)
{
Clock time;

Cout<<”This is not enough!”;
time.wait(5);
}
change=amount-price;
Cout<<change;
}
Jedyna zmian jest taka ,że wyświetla się wiadomość jeśli kwota jest niewystarczająca. Potrzebny był
zegar aby przetrzymać wiadomość 5 sekund ,aby dała się odczytać.

Użycie instrukcji if / else : zrób to lub zrób tamto
Innym rodzajem decyzji jaką możemy chcieć użyć jest wybór między dwoma alternatywami - zrób albo
to albo tamto.
Weźmy kartę bankomatową.
Jeśli sklep jest otwarty :
Kup tuzin jaj
Otrzymujesz dwadzieścia złotych
W przeciwnym razie:
Pobierz pięćdziesiąt złotych
Zatankuj na stacji
W zależności od tego czy sklep jest otwarty, wybierzesz jedną z dwóch alternatyw:


Kupujesz tuzin jaj i otrzymujesz 2o złotych w sklepie



Idziesz do bankomatu pobrać pięćdziesiąt złotych

lub

Nie robisz obu tych rzeczy!
Be względu na to jakie podjęto działania, należy zatankować samochód, ponieważ to działanie nie jest
określone przez ten warunek. Zasadniczo w tym przypadku można określić dwa alternatywne działania
: albo zrobić to albo zrobić tamto:

Składnia jest podobna do tej z czystej instrukcji if. Wystarczy ,że dołączysz słowo kluczowe else, a
następnie akcję jaką chcesz wykonać jeśli warunek jest fałszywy

if ( condition )
{
statements // Do this
}
else
{
statements // Do that
}
Na przykład, załóżmy ,że Tracer oznacza kwadrat na czarno lub zielono, w zależności czy widzi ścianę
:
int black=7,green=2;
if (Tracer.seewall()) // Check for a wall ahead. If so:
{
Tracer.mark(black); // Mark in black
}
else
{
Tracer.mark(green); // Else: Mark in green
}
Oczywiście, ponieważ każde alternatywne działanie składa się tylko z jednej instrukcji, w tym
przypadku, nie musisz używać nawiasów. Możesz zapisać program tak:
if (Tracer.seewall()) Tracer.mark(black);
else Tracer.mark(green);
Przykład – w labiryncie 2
Teraz poprawimy poprzedni program dla lepszego interfejsu wizualnego. Wszystko co musimy zrobić
to zaznaczyć kwadraty w których znajdował się ściana w innym kolorze. Prosta modyfikacja funkcji go
( ) to ułatwi. Jeśli zbadasz strukturę konstrukcji if / else:
if ( condition )
{
// Do this
}
else
{
// Do that
}
zauważysz ,że część zrób to już istnieje. Musimy tylko dołączyć część zrób tamto. Czy możesz to zrobić
sam? Pewnie, że możesz!
Przykład – w labiryncie 3
Innym ciekawym przykładem jest to, aby Tracer przeszedł korytarz i oznaczył kwadraty, które są puste
i te które są zajęte przez ścianę. aby to zrobić, możesz powiedzieć Tracerowi aby powtórzył sekwencję
w każdym kwadracie:

Skręć w lewo i zobacz czy jest ściana
Jeśli tak:
Oznacz kwadrat na czarno
Albo:
Oznacz na zielono
Zwróć uwagę na oryginalny kierunek:
Powtarzaj aż zobaczysz ścianę
Sprawdź po prawej
Sprawdź po lewej
Krok naprzód
Oczywiście musimy wyjaśnić co rozumiemy przez sprawdzenie w prawo i sprawdzenie w lewo. Oto jak
sprawdzasz swoje prawo:
Skręć w prawo
Jeśli widzisz ścianę:
Oznacz kwadrat na czarno
W przeciwnym razie
Oznacz kwadrat na zielono
Skręć w lewo
Możesz zrobić podobne sprawdzenie w lewo
Czy widzisz raz jeszcze rolę if/else? W zależności od istnienia ściny, Tracer albo oznacza kwadrat na
czarno albo na zielono. Musi wybrać jedno albo drugie. Jeśli warunek jest prawdziwy, wykonywane jest
działanie if, a działanie else jest pomijane. Jeśli warunek nie jest prawdziwy, działanie if jest pomijane,
a wykonywane jest działanie else. Fragment programu sprawdzający prawo może wyglądać tak:
Tracer.right();
if (Tracer.seenowall())
{
Tracer.mark(green);
}
else
{
Tracer.mark(black);
}
Tracer.left();
Możesz chcieć stworzyć funkcję check
void check()
{
if (Tracer.seenowall()) Tracer.mark(green);
else Tracer.mark(black);
}
Program może działać jak następuje L
#include “franca.h”
Robot Tracer (1);
void mainprog()
{

while(Tracer.seenowall) // Repeat until wall is seen
{
Tracer.left(); // Check your left
check();
Tracer.right();
Tracer.right(); // Check your right
check();
Tracer.left();
Tracer.step(); // Step ahead
}
}
Przykład – w sklepie 2
W tym momencie możemy ponownie przeanalizować program, który oblicza resztę. Program został
przedstawiony wcześniej i został zmodyfikowany w celu sprawdzenia czy kwota jest wystarczając do
zakupu. Lepszym rozwiązaniem tego problemu jest dołączenie alternatywy zrób to lub zrób tamto.
Innymi słowy. Innymi słowy , jeśli kwota jest niewystarczająca, sprzedaż nie powinna zostać
zakończono. Poniżej mamy jedno z możliwych rozwiązań:
#include “franca.h”
void mainprog()
{
float price,amount,change;
float tax=0.08;
amount=ask(“Enter the amount:”);
price=ask(“Enter the price:”)*(1+tax);
if(amount<price)
{
Cout<<”This is not enough!”;
}
else
{
change=amount-price;
Cout<<change;
}
}
W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat This is nor enough! albo zostanie wyświetlona
reszta – ale nie oba jednocześnie
Określanie warunków
Warunki są używane w decyzjach, dotyczących decyzji i powtórzeń. Prowadziliśmy eksperymenty z
prostymi warunkami, które porównują dwie liczby. Na przykład :
count <== 15
sprawdza czy count jest mniejszy lub równy 15. Warunki są oparte na relacjach między wartościami, i
są wyrażone za pomocą wyrażeń relacyjnych
Wyrażenia relacyjne
Najprostsze wyrażenie relacyjne składa się z dwóch pozycji z operatorem relacji między nimi.
Elementami mogą być:




Zmienne- na przykład, poniższe wyrażenie sprawdza czy count jest równe howmany
count = = howmany
Stałe (wyrażenia relacyjne między dwoma stałymi nie mają sensu, ale mogą być używane) – na
przykład, poniższe wyrażenie sprawdza czy howmany nie jest równe zeru
howmany != 0



Wyniki zwracane przez funkcje – na przykład, poniższe wyrażenie sprawdza czy czas w
myclock jest mniejszy lub równy 20
myclock.time ( ) <= 20



Wyrażenia arytmetyczne - na przykład
how many – steps > 10

Obiekty mogą być również używane w wyrażeniach relacyjnych, ale tylko jeśli operator relacji jest
zdefiniowany dla tej klasy obiektów. W przeciwieństwie do operatora przypisania nie ma różnicy czy
używasz pozycji z lewej czy z prawej strony operatora relacyjnego. Na przykład ten sam wynik będzie
osiągnięty jeśli wyrazimy warunek count <= 15 jak również 15 > count
Operatory relacyjne
== równe
!= nie równe
< mniejsze niż
<= mniejsze niż lub równe
> większe niż
>= większe niż lub równe
Wyniki
Komputer oblicza wyrażenie relacyjne i generuje wynik. W celach praktycznych, relacja to albo prawda
albo fałsz. Na przykład jeśli bieżąca wartość count o 13, poniższe wyrażenie

count <= 15
jest prawdziwe.
Pamiętaj! Istnieje wiele niebezpiecznych wyrażeń – if (a = b) .Nie jest to warunek, jest to przypisanie .
warunek używa dwóch znaków równości (= =)!

Wyrażenia złożone
W wielu przypadkach musimy oprzeć naszą decyzję na więcej niż jednym wyrażeniu. Na przykład,
atleta może być zwolniony, jeśli wykona 50 skoków lub jeśli ćwiczył więcej niż 5 minut. W tym
przypadku, mamy dwa warunku:
count >= 50
time >= 30

Kiedy są używane dwa lub więcej warunki, musimy wyjaśnić w jaki sposób mają być połączone. W
takim przypadku, chcemy aby jeden warunek albo drugi został spełniony. W innym przypadku możemy
chcieć spełnić oba warunki (jeden i drugi)
Operatory logiczne
Operatory logiczne są używane dla wyjaśnienia jak połączyć dwa lub więcej warunków. Logiczne
operatory to




&& - operator and (jeden i drugi warunek musi być prawdziwy)
|| - operator or (jeden warunek lub drugi, lub oba musi być prawdziwy)
! – operator not (odwraca wynik wyrażenia relacyjnego)

Operator nor jest jednoargumentowy; może poprzedzać wyrażenie i będzie odwracał jego wartość.
Pozostałe operatory są dwuargumentowe; umieszczane są między dwoma wyrażeniami. Wyrażenia
muszą zawsze być otoczone nawiasami okrągłymi. Oto kilka przykładów:
(count>=15)||(myclock.time()>300)
Albo count jest większy lub równy 15 albo time jest większe niż 300
(count>=15)&&(myclock.time()>120)
count jest większe niż lub równe 15 a time jest większe niż 120
(count>15)&&(!(myclock.time()<240))
count jest większe niż 15 a time jest nie mniejsze niż 240

Priorytety
Kiedy więcej niż dwa wyrażenia są wyliczane, ważne jest aby znać priorytety operatorów:




Operator not ma najwyższy priorytet
Operator and ma kolejny priorytet
operator or ma ostatni priorytet

Nawiasy okrągłe mogą być używane do określenia lub zmiany priorytetu. Na przykład:
(myclock.time()>300)||(myclock.time()>120)&&(count>=50)
W tym przykładzie, działanie and jest wykonywane jako pierwsze, po nim or. Jeśli to wyrażenie jest
używane dla odwołania atlety, zostanie ono odrzucone w dwóch przypadkach:
time jest większe niż 300
lub
time jes większe niż 120 a count jest większe lub równe 50

Decyzje zagnieżdżone
Niektóre sytuacje wymagają sprawdzenia więcej niż jednego warunku, tak ,że niektóre działania mogą
być wykonane. Zdarzy się to kiedy jedna z instrukcji będzie wykonana , jeśli nie to wykonana zostanie
inna. Rozważmy następujące zdarzenie:

// Sprawdź prawąstronę:
Tracer.right();
if(Tracer.seewall())
{
// Sprawdź lewą stronę:
Tracer.left();
Tracer.left();
if(Tracer.seewall())
{
Tracer.say(“corridor”);
}
}
Mamy tu dwa poziomy zagnieżdżenia. Jeśli pierwsze if jest błędne (brak ściany) , drugie if nie jest
wykonywane. Fragment programu określa czy kwadraty po obu bokach Tracera mają ściany. Zwróć
uwagę ,że Tracer najpierw idzie w prawo aby sprawdzić prawą stronę. Jeśli nie ma ściany, nie ma
potrzeby sprawdzania lewej strony, i test jest zakończony. Jeśli ściana pojawi się po prawej stronie
kwadratu, Tracer musi zawrócić w lewo (dwa skręty będą konieczne w tym miejscu) i sprawdzić to.
Jeśli ściana zostanie wykryta, Tracer może „powiedzieć” ,że jest w korytarzu w którym prawe i lewe
kwadraty mają ściany. Dobrym pomysłem jest wyobrazić sobie siebie jako robota i spróbować
zrozumieć dokładnie jak działa ten algorytm. Im bardziej zagnieżdżone warunki są używane w
programie tym bardziej złożony będzie twój program. Poprawne i czyste wcięcia, jak również
wystarczające komentarze znacząco pomogą w utrzymaniu czytelności programów. Jeśli
skomplikowanie się utrzymuje, powinieneś rozważyć zastosowanie funkcji. Główną niedogodnością
języka C++ jest to ,że kompilator nie ma pewności czy instrukcja if ma klauzulę else . Na przykład :
k=0;
if (a<0)
if (b<0) k=1;
else k=2;
i
k=0;
if (a<0)
if (b<0) k=1;
else k=2;
Ponieważ komputer nie rozumie wcięcia, obie części programu są identyczne w oczach kompilatora.
Jednak, wcięcia prowadzą nas do przekonania ,że wyniki byłyby inne. W pierwszym przypadku, jeśli a
jest większe lub równe zero, wykonywane jest else a do k jest przypisana wartość 2. W drugim
przypadku, klauzula else jest powiązana z wewnętrznym if, a zatem jeśli a jest większe lub równe zeru,
wewnętrzna wartość jest pomijana, a wartość k pozostaje zerowa. Oczywiście, tylko jedna z alternatyw
jest poprawna, ponieważ , jak wspomniano, są one dokładnie takie same dla kompilatora. Co robi
kompilator w takim przypadku? Notka: Klauzula else zawsze pasuje do najbliższego if. Druga
alternatywa jest poprawna, ponieważ druga klauzula else jest bliższa drugiemu if. Jeśli chcesz
zastosować else do pierwszego if, musimy dołączyć puste else, jak poniżej
k=0;
if (a<0)
if(b<0) k=1;
else ;
else k=2
Innym, bardziej eleganckim rozwiązaniem , jest wyraźne określenie if bez else
k=0;

if (a<0)
{
if(b<0) k=1;
}
else k=2;

Wyłamywanie się z pętli
Czasami możesz powtarzać pętlę, a z jakiegoś powodu , postanowiłeś przerwać powtórzenia. Załóżmy
,że nasz dobry przyjaciel Sal jest zobowiązany do wykonania 50 podskoków w swojej siłowni. Cóż,
skacze – 1,2,3,4 – kiedy nagle wybucha pożar! Co myślisz, co powinien zrobić? Kończy skoki i ucieka?
Oczywiście nie! Czasami chcemy przerwać powtarzanie i uciekać.
Instrukcja break
Instrukcja break służy dokładnie temu celowi. Instrukcja ta pozwala ci opuścić bieżącą a powtórzenie
zostanie zakończone w tym punkcie.
Załóżmy ,że ustawisz pętlę aby powtarzała określoną liczbę razy. Jednak, w pętli, testujesz inny warunek
– Czy jest za późno? Czy budynek płonie? – a potem decydujesz aby przerwać pętlę. Nie tylko
zatrzymasz powtarzanie, ale pominiesz pozostałą część pętli, która nie zostanie wykonana.
Zilustrujemy dlaczego Sal nie mamy ćwiczeń dla Sala, a potem sprawdzimy spędzony czas.
Powtórz 50 razy:
Jeśli czas to więcej niż 50 sekund
Zatrzymaj
Zrób podskok
A oto listing
athlete Sal;
Clock watch;
for (int times=1;times<=50;times++)
{
if (watch.time()>50.) break;
JumpJack(Sal);
}
Zapomniałeś o else? Możesz oczekiwać decyzji o użyciu struktury if/else w miejsce czystego if. Koniec
końców, JumpJack zostanie wykonany tylko jeśli czas jest krótszy niż 50 sekund. Innymi słowy, możesz
napisać program tak:
athlete Sal;
Clock watch;
for (int times=1;times<=50;times++)
{
if (watch.time()>50.) break;
else JumpJack(Sal);
}
Rozwiązanie jest poprawne. Kiedy wystąpi break, niezależnie od tego ile pozostało instrukcji do końca
pętli (oznaczone nawiasem zamykającym), są one pomijane. JumpJack będzie wykonywany tylko jeśli

nie wystąpi break. Jednak w tym przypadku nie ma potrzeby. Ciekawy przykład mówi Tracerowi by
zrobił krok 10 razy:
Powtórz 10 razy:
Krok
Jednak , ponieważ nie chcemy aby wpadł na ścianę, chcemy zatrzymać go jeśli pojawia się ściana:
Powtórz 10 razy:
Jeśli widzisz ścianę:
Zatrzymaj powtarzanie
Krok
Zrobione!
Co chcesz aby zrobił? Chcemy aby zignorował warunek powtórzenia, i przeszedł prosto do kolejnej
instrukcji po powtórzeniu – Zrobione! .Użyj ponownie instrukcji break. Program mógłby wyglądać tak:
int stepcount;
for (stepcount=1;stepcount<=10;stepcount++)
{
if(Tracer.seewall())
{
break;
}
Tracer.step();
}
Instrukcja continue
W niektórych powtórzeniach, możesz zdecydować się zawiesić bieżące przejście pętli, ale kontynuować
powtarzanie od następnego przejścia. Jest to rola instrukcji continue . continue jest podobna do break –
obie przerywają powtórzenia. W przeciwieństwie do break, continue pomija tylko pozostałą część
bieżącej pętli, ale kontynuuje z kolejną iteracją. Uwaga. Jeśli znasz gry planszowe, możesz porównać
break z wyrzuceniem z gry w ogóle, continue wysyła cię na początek , na start – idziesz bezpośrednio
do więzienia, nie przechodź Go, nie zbieraj 200$ - ale w następnej kolejce wznowisz grę. jako przykład
załóżmy ,że jeden z naszych atletów ćwiczy, powtarzając 50 razy następującą sekwencję :
pajacyki
lewoprawo
Jeśli założymy ,że zdefiniowaliśmy te funkcję :
JumpJack(athlete)
leftright(athlete)
program może wyglądać następująco:
athlete Kim;
Clock watch;
for (int times=1;times<=50;times++)
{
JumpJack(Kim);

leftright(Kim);
}
Kim.say(“Done!”);
Załóżmy teraz ,że Kim chce sprawdzić czas i jeśli przekracza 15 sekund, pomija drugą część ćwiczenia
(lewoprawo). Nowy listing sprawdza czas i pomija pozostałą część pętli:
athlete Kim;
Clock watch;
for (int times=1;times<=50;times++)
{
JumpJack(Kim);
if (watch.time()>15.) continue;
leftright(Kim);
}
Kim.say(“Done!”);
Za każdym razem, gdy Kim przechodzi przez pętlę , wykonuje pajacyki i sprawdza czas. Jeśli czas jest
krótszy niż 15 , zbliża się do końca pętli, wykonuje lewoprawo. Jednak , jeśli czas jest większy niż 15
sekund, wykonywana jest instrukcja continue. Pozostałe kroki w pętli są pomijane, ale zmienne czasy
zostaną zwiększone , a kolejny przebieg pętli będzie miał miejsce. Ponieważ ten czas będzie zawsze
większy niż 15 od tej chwili, Kim wykona tylko JumpJacks i pomija lewoprawo. Jeśli break jest
używany zamiast continue, całkowite powtórzenie będzie przerwane i nie będą wykonywane
JumpJacks lub lewoprawo.
Zaprojektuj swoją własne pętle – część 2
Zajęliśmy się nam podejmowania decyzji , a także instrukcjami break i continue w „Zaprojektuj swoją
własne pętle – część 1” wcześniej. Dzięki temu można pominąć część pętli lub całkowicie ją wyłączyć.
Pętla może być przerwana w dowolnym momencie kiedy użyjesz instrukcji break. Pętla nie musi być
uzupełniana za każdym razem. Jako przykład odnieśmy się do programu , w którym obliczaliśmy
średnią ocen w klasie .Główna pętla została zaimplementowana tak:
for (int which=0;yesno(“input another grade?”); which++)
{
grade=ask(“Enter next grade:”);
total=total+grade;
}
Załóżmy, że nauczyciel nie lubi pomysłu, aby odpowiedzieć na pytanie wprowadź inną ocenę? cały
czas. W końcu, jeśli było 40 uczniów w klasie, byłoby to dodatkowe 40 kliknięć myszką! Alternatywą
jest użycie wartości wartowniczej. Na przykład, ponieważ oceny mają być pozytywne, możesz
zarezerwować wartość ujemną ,aby sygnalizowała , że nie ma więcej stopni do wprowadzenia. Nowa
pętla może wyglądać tak:
for (int which=1;; which++)
{
grade=ask(“Enter next grade:”);
if(grade<0) break;
total=total+grade;
}
Powoduje to natychmiastowe przerwanie pętli, kiedy pojawi się ujemna ocena. Ta ujemna ocena jest
odczytywana, ale nie zostaje dodawana do sumy (break wystąpi przed dodaniem). Zmienna nie zostanie
zwiększona. Zauważ ,ze zmieniono wartość początkowa na 1 , zamiast zera. Zrobiono to ponieważ
wykonano break, liczni nie będzie dalej zwiększany. Jeśli ustawimy wartość początkową na 1, wynik

będzie poprawny dla całej sumy. Zauważ ,że nie potrzeba warunku w instrukcji for. Jednak upewnij się
,że w pewnym momencie niektóre instrukcje powodują zakończenie pętli! Możesz czuć skłonność do
używania wartości wartowniczych w instrukcji for. Na przykład
for (which=1;grade>=0; which++)
{
grade=ask(“Enter next grade:”);
total=total+grade;
}
może wydawać się słuszne, ponieważ pętla będzie wykonywana tak długo , jak ocena nie będzie ujemna.
Nie jest to jednak prawda. Pamiętaj ,że warunek jest testowany zanim pętla jest wykonywana. Ocena
ujemna będzie odczytywana i dodawana do sumy, a wartość kontrolna (which) będzie zwiększana.
Dopiero wtedy sprawdzi warunek dla kolejnej iteracji a pętla zostanie zatrzymana! Ponadto, po
wykonaniu pętli po raz pierwszy nie wiesz czy ocena ma poprawną zawartość.
Przełączanie między kilkoma alternatywami
W pewnych sytuacjach ,zamiast wybierać między dwoma alternatywami, musimy wybierać między
kilkoma. Na przykład, jeśli chcesz aby atleta wykonywał pozycję zależne od wartości zawartej w
zmiennej code, możesz użyć
if(code==1) Kim.ready();
if(code==2) Kim.up();
if(code==3) Kim.left();
if(code==4) Kim.right();
Instrukcja switch używa jednej zmiennej dla określenia podjęcia działania

Działa jak następuje:
Użyj wartości aby wybrać jeden z przypadków z poniższej listy:
Case – wartość 1
gotowa!
Koniec case
Case – wartość 2
w górę!

Koniec case
Case – wartość3
w lewo!
Koniec case
Case – wartość 4
w prawo!
Koniec case
Koniec listy case

switch obejmuje nagłówek i listę przypadków. Ogólna postać switch to :
switch ( expression )
{
list of cases
}
w której expression jest dowolnym wyrażeniem, które zwraca wartość całkowitą (int, long lub char) a
list of cases (otoczona nawiasami) składa sięz dowolnej liczby case’ów mających następującą postać
case wartość całkowita:
instrukcje
break;
Wynik instrukcji switch jest następujący



Wyrażenie jest wyliczane, a wartość wynikowa (która musi być liczbą całkowitą) jest
sprawdzana dla dopasowania z wartościami całkowitymi wylistowanymi w etykietach case
Jeśli znaleziono wzorzec, sekwencja instrukcji w danej etykiecie jest wykonywana dopóki nie
znaleziono break

Przykład – Dziękujemy za rozmowę!
Aby zilustrować użycie switch, rozważmy problem międzynarodowego nośnika komunikacyjnego,
który chce napisać wiadomość – Dziękuję! – w języku , który jest używany w kraju, z którym
rozmawiają. Możesz napisać program, który zażąda kodu kraju (dla bezpośredniego wybierania )
Ponieważ jest wiele alternatyw, niepraktyczne jest używanie if .Z drugiej strony, switch jest bardzo
wygodne. Mając kod kraju:
switch (country_code):
{
case 1:
message.say(“Thank you”);
break;
case 34:
message.say(“Gracias”);
break;
...

Aby sprawa była bardziej interesująca , rozważmy sprawę Szwajcarii. Każdy z regionów zazwyczaj
używa innego języka. Nie ma problemu! Wystarczy użyć kodu kierunkowego. Pełny program podajemy
poniżej
#include “franca.h” // c4switch.cpp
void mainprog()
{
Box display;
int country,area;
while(yesno(“Shall we continue?”))
{
country=ask(“Enter the country code:”);
area=ask(“Enter the area code:”);
switch (country)
{
case 55: // Brazil
case 351: // Portugal
display.say(“Obrigado”);
break;
case 81: // Japan
display.say(“Arigato”);
break;
case 82: // Korea
display.say(“Gamzahamnidah!”);
break;
case 52: // Mexico
case 34: // Spain
case 54: // Argentina
display.say(“Gracias!”);
break;
case 41: // Switzerland
switch (area)
{
case 21: // Lausanne
case 41: // Lucerne
case 22: // Geneva
display.say(“Merci”);
break;
default:
display.say(“Danke”);
}
break;
case 49: // Germany
case 43: // Austria
display.say(“Danke!”);
break;
default:
display.say(“Thank you!”);
}
}
}
Ważne jest aby pamiętać o następujących elementach:








Instrukcja zaczyna się od słowa kluczowego switch, po której następuje zmienna całkowita (lub
wyrażenie, którego wynik ma wartość całkowitą) w nawiasach. Wartość ta określa, które
działania zostaną wykonane
Ten zbiór przypadków jest otoczona nawiasami klamrowymi ( {})
Każdy przypadek jest oznaczony jedną możliwą wartością (wyrażoną przez stałą) i kończy się
instrukcją break. Jeśli pominiesz (lub zapomnisz) o wystąpieniu break między dwoma case’ami,
case będzie wykonywany dopóki nie napotka break. W naszym przypadku jest to nawet
przydatne. Możemy pogrupować wszystkie kraje , które używają tego samego języka i kończąc
je tym samym break
Etykieta składa się ze słowa kluczowego case, stałej która wyraża wybrana wartość i
dwukropka. Etykieta może być napisana w tej samej linii co pierwsza instrukcja w case. Na
przykład, poniższa instrukcja jest również poprawna:
case 52 : message.say(„obrigado”);




Jeśli wartość używana do przełączania nie pasuje do żadnego z wymienionych przypadków, nie
będzie podejmowana żadna akcja
Możliwe jest określenie domyślnego case, który zostanie wykonany jeśli wartość nie będzie
pasowała do żadnej z listy. Domyślny case jest oznaczony słowem kluczowym default, jak
poniżej
default:
message.say(“Thank you”);

Ostrzeżenie Upewnij się ,że dołączyłeś break na końcu każdej alternatywy. W przeciwieństwie do
innych struktur, które używają instrukcji złożonej do zlokalizowania początku i końca, switch wymaga
użycia break dla zlokalizowania końca case. Dopóki nie zostanie znaleziona break, program kontynuuje
wykonywanie do kolejnej instrukcji, która może należeć do kolejnej alternatywy.

Używanie funkcji rekurencyjnych
Rekurencja to technika ,która rozwiązuje problem działając tak, jakby prostszy, podobny problem został
już rozwiązany (chociaż nie jest). Powstaje pytanie : Kto rozwiązał prostszy problem? To czas kiedy
rekurencja wchodzi do gry – wywołuję tą samą funkcję (siebie) ale teraz żąda rozwiązania prostszego
problemu. Co się stanie jeśli prostszy problem nadal nie jest łatwy do rozwiązania? Nie ma problemu,
nadal wywołuje samą siebie! Gdy żyjesz tej samej technik do rozwiązywania coraz prostszych
problemów odkładasz rozwiązanie jeszcze prostszego problemu – aż stanie się trywialny. Co wtedy
robisz? Wracasz i rozwiązujesz każdy z pozostałych problemów, których rozwiązanie zostało odłożone.
tu, tę umiejętność zastosujemy do obiektu Robot
Zrozumieć algorytm rekurencji
Algorytmy rekurencyjne wykorzystują się do uzyskiwania odpowiedzi. Rozważmy problem, w którym
chcesz zmierzyć liczbę kroków robota dla dotarcia do ściany. rekurencyjna odpowiedź tego problemu
będzie następująca:
W ten sposób obliczamy odległość:
Jeśli widzisz ścianę, odpowiedzią jest zero
W przeciwnym razie:

Krok naprzód
Odpowiedź to 1 + odległość
Po osiągnięciu wyrażenia 1 + odległość, nie można kontynuować dopóki znana jest odległość.
Obliczenia są następnie zawieszone, więc możesz obliczyć nową odległość. Kiedy ta wartość zostaje
znaleziona, dodajesz jeden do niej aby znaleźć odpowiedź. spróbujmy zrozumieć jak działa ten
algorytm. Jeśli musisz obliczyć odległość, pierwszą rzeczną jaką musisz zrobić, jest sprawdzenie czy
widzisz ścianę, w którym to przypadku odległość wynosi zero. Jeśli jednak nie stoisz przed ścianą
musisz posunąć się o krok - odpowiedzią będzie jeden plus nowa odległość. Można powiedzieć , że to
całkiem oczywiste. Ale jak obliczyć nową odległość? Wystarczy przerwać obliczenia i poszukać w
algorytmie ponownie czy masz ścianę – ale pamiętaj aby kontynuować kiedy otrzymasz wynik. w
pewnym momencie zostanie osiągnięta ściana, i zostanie zwrócony wynik zero. Następnie wznawiamy
obliczenia, które zostały przerwane, i dodajemy je do odległości do następnego kwadratu (która okazała
się być zerem). Nowy wynik (jeden) zostanie ,a poprzednie obliczenie, które zostało przerwane, można
wznowić. Kilka algorytmów może być wyrażonych najlepiej za pomocą rekurencji. Uwaga. Odległość
z danego kwadratu jest równa odległości od następnego kwadratu plus jeden.
Tworzenie funkcji rekurencyjnych
C++ wspiera funkcje rekurencyjne – funkcje, które mogą wywoływać same siebie. Oto jeden przykład
int distance()
{
if(Tracer.seewall())return 0;
Tracer.step();
return 1+distance();
}
Ten przykład jest implementacją algorytmu rekurencyjnego do obliczania odległości do ściany. Ostatnia
instrukcja zwraca wartość wyrażenia 1+distance( ). Jednak, distance () jest wywołaniem funkcji do tej
samej funkcji (funkcja sama się wywołuje!). Jedyną różnicą jest to ,że teraz robot jest o krok bliżej niż
przedtem. W tym miejscu, zdecydowanie zachęcamy do wyobrażenia siebie jako robota i postępuj
zgodnie z tym algorytmem do obliczenia odległości, w krokach, do najbliższej ściany. Byłoby również
przydatne posiadanie funkcji, która pokazuje rzeczywistą liczbę kroków, podczas wykonywania
obliczeń. Poniższy listing mógłby wyglądać tak:
int distance()
{
if(Tracer.seewall())return 0;
Tracer.step();
Tracer.say(1+distance());
return 1+distance();
}
Ostrzeżenie! Powyższa funkcja wydaje się wykonywać to zadanie, ale jest niewygodna. Zauważ ,że
odwołujemy się do distance ( ) dwukrotnie. Załóżmy ,że jesteś robotem. Czy chodziłbyć do ściany aby
obliczyć odległość, powiedzmy, potem wracał aby uzyskać wynik? Jeśli funkcja distance ( ) zostawi
robota obok ściany, funkcja ta nie będzie działać poprawnie, ponieważ za drugim razem wywołania tej
funkcji, wynikiem będzie jeden. Wypróbuj to!

Dobrym pomysłem jest przechowywanie wyniku w zmiennej, więc nie musimy wywoływać funkcji
dwukrotnie
int findwall()
{
int steps;
if(Tracer.seewall())return 0;
Tracer.step();
steps= 1+findwall();
Tracer.say(steps);
return steps;
}
Jeżeli wykonasz tą funkcję, zauważysz dwie rzeczy:



Wartościami kroków są : 1, 2, 3,…
Wartości kroków są „mówione” tylko po dotarciu robota do ściany. Dlaczego?

Jak działa funkcja rekurencyjna?
Za każdym razem gdy wywoływana jest funkcja, komputer śledzi w którym miejscu program jest
wykonywany, a następnie uruchamia funkcję. Tworzone są zmienne zadeklarowane w funkcji, a
argumenty są kopiowane do parametrów (chyba ,że są przekazywane przez referencję). Kiedy funkcja
wywołuje samą siebie, jest to tak jak gdyby funkcja była zamrożona w danym czasie, a nowa kopia tej
samej funkcji zaczyna się wykonywać. Funkcja wewnętrzna ilustruje ten proces. Załóżmy ,że Tracer
znajduje się trzy kwadraty od ściany kiedy funkcja jest wywoływana pierwszy raz. Ponieważ będą
dalsze wywołania, oznaczmy to jako pierwsze.
Pierwsze wystąpienie : Kiedy funkcja jest wywoływana po raz pierwszy (przez inny program), tworzona
jest zmienna kroków a Tracer jest w kwadracie numer 1. Ponieważ nadal jest z dala od ściany, funkcja
poleca mu wykonać krok do przodu. Tracer jest teraz w kwadracie numer 2. Następnie funkcja oblicza
wartość steps jako 1 + findwall. Rekurencja zaczyna się tutaj. Pozostałe instrukcje w funkcji nie są
wykonywane. Funkcja zostanie zamrożona ze wszystkimi bieżącymi zmiennymi do czasu obliczenia
tego wyniku. Zmienna steps nadal nie ma przypisanej do niej wartości. Funkcja jest wywoływana
ponownie (rozpoczyna się drugie wystąpienie)
Drugie wystąpienie: Uruchomiana jest nowa instancja funkcji. Tworzona jest kolejna zmienna steps
Tracer znajduje się w kwadracie numer 2. Ponieważ nadal jest z dala od ściany, funkcja instruuje go aby
wykonał krok. Tracer jest teraz w kwadracie numer 3. Następnie funkcja oblicza wartość steps jako 1 +
findwall. Rekurencja ma miejsce ponownie. Pozostałe instrukcje w funkcji nie są wykonywane. (Wow!
Pamiętasz ,że robiliśmy to w poprzednim wystąpieniu funkcji?). To wystąpienie funkcji będzie teraz
zamrożone do czasu uzyskania tego wyniku. druga wersji zmiennej kroków również nie ma przypisanej
wartości od niej. Funkcja jest wywoływana ponownie (uruchamia się trzecia instancja ).
Trzecia instancja: Nowa instancja funkcji została uruchomiona Inna zmienna steps (jest to trzecia
wersja) zostaje utworzona a Tracer jest w kwadracie numer 3. Ponieważ jest obok ściany, funkcja
kończy działanie, a następnie zwraca wartość 0. Kończy to tą instancję funkcji i podaje wynik, więc
poprzednia wersja może kontynuować. Nic nie jest przypisane do zmiennej steps(komputer powraca do
drugiej instancji)
Druga instancja : Komputer kontynuuje obliczanie. Druga wersja zmiennej steps ma przypisaną wartość
1+0. Tracer wysyła tę wartość na ekran, a funkcja zwraca tą wartość ( która wynosi 1). Ta instancja

funkcji kończy się i podaje wynik, więc poprzednia wersja może być kontynuowana (komputer w końcu
zwraca pierwszą instancję)
Pierwsza instancja: Komputer kontynuuje obliczenia. Pierwotna wersja zmiennej steps ma teraz wartość
1+1. Tracer wysyła tą wartość na ekran, a funkcja zwraca tą wartość (która wynosi 2). Pierwsza instancja
funkcji kończy się, a wynik jest przekazywany do pierwotnego programu wywołującego.
Poprawianie algorytmu
Coś jednak nie daje pełnego zadowolenia z tej funkcji. Za każdym razem, gdy mówimy robotowi aby
dokonał pomiaru, idzie do ściany i tam pozostaje! Czy nie może wrócić do pierwotnego miejsca?
Podstawowymi elementami tej funkcji jest obliczanie wartości kroków , a następnie wywołanie funkcji
findwall ponieważ komputer musi wykonać poniższe czynności:




Zawiesić pracę i pamiętać gdzie wznowić
Zrestartować funkcję dla obliczenia odległości
Wznowić w miejscu w którym praca została zawieszona, kiedy dostępny jest wynik

Cóż, jedno jest pewne – jeśli chcemy aby robot wrócił do miejsca w którym zaczynał. lepiej powiedzieć
mu aby cofnął się po pomiarze. Jak gdybyśmy cofnęli kroki po znalezieniu wyniku. w tym miejscu,
możemy mieć funkcję podobną do tej:
int distance()
{
int steps;
if(Tracer.seewall())return 0;
Tracer.step(); // Move forward
steps= 1+distance(); // Compute distance
Tracer.say(steps); // Display current distance
Tracer.step(); // Step back!
return steps;
}
Czy nie zapomnieliśmy powiedzieć mu aby wrócił? W końcu przemieszcza się w stronę ściany. Ta,
musimy powiedzieć mu aby wrócił. Kiedy mamy mu powiedzieć?
Ostrzeżenie. Możesz pomyśleć ,że dobrym pomysłem byłoby powiedzieć mu ,aby się odwrócił, zanim
się cofnie – to nie tak! Zauważ ,że musi odwrócić się tylko raz. Jeżeli odwróci się, zanim się cofnie,
cofnie się kilka razy (Spróbuj! To zabawne!), Właściwą rzeczą jest aby odwrócić go , kiedy osiągnie
ścianę. Od tego czasu, za każdym razem gdy dokonuje pomiaru, jest już ustawiona w kierunku powrotu.
Finalna wersja tej funkcji może wyglądać tak :
int distance()
{
int steps;
if(Tracer.seewall())
{
Tracer.right();
Tracer.right();
return 0;
}
Tracer.step(); // Move forward
steps= 1+distance(); // Compute distance
Tracer.say(steps); // Display current distance
Tracer.step(); // Step back!
return steps;

}
Wywołania funkcji rekurencyjnych używają pamięci
Funkcja rekurencyjna „pamięta” wszystkie wartości przed wywołaniem rekurencyjnym. Wszystkie
zmienne , które zostały zadeklarowane w funkcji są tworzone ponownie w nowej wersji, pozostawiając
poprzednią wersję nienaruszoną. Ta samo dotyczy dowolnych parametrów przekazywanych przez
wartość, które są jak nowe zmienne , które są ponownie tworzone za każdym razem kiedy funkcja jest
wywoływana. Dodatkowo, funkcja zapamiętuje dokładnie to co robi, a więc może zostać później
wznowiona.
Zawarte W Rekurencji
Algorytmy rekurencyjne są dobre, ponieważ mogą wyrażać prostszy sposób rozwiązywania problemów.
Istnieję jednak pewne niedogodności o których należy pamiętać
Za każdym razem , kiedy funkcja jest wywoływana:




Przestrzeń pamięci jest przydzielana aby uwzględnić dowolne zmienne lub obiekty, które
zostały zadeklarowane w tej funkcji
Argument i zwracane wartość również potrzebują miejsca w pamięci. W przykładzie findwall,
zmienna steps jest zadeklarowana w tej funkcji
Komputer musi śledzić miejsce w programie, gdzie operacja powinna się wznowić po
wykonaniu tej funkcji

Za każdym razem, kiedy funkcja jest wywoływana, niektóre komórki pamięci będą wykorzystywane.
Jeśli odległość wynosi 1000 kroków, funkcja będzie wywoływana 1000 razy, za każdym razem 1000
komórek będzie rezerwowanych. Oprócz zużywanej przestrzeni pamięci, powinieneś wiedzieć ,że każda
wywołanie funkcja zużywa pewien czas , mikrokomputer itp.
Kończenie algorytmów rekurencyjnych
Kiedy zrozumiesz to pojęcie, algorytmy rekurencyjne, i wywołania funkcji rekurencyjnych okażą się
bardzo łatwe w użyciu. Najważniejsza rzecz o jakiej musisz pamiętać kiedy używasz rozwiązań
rekurencyjnych jest upewnienie się ,że rekurencja kończy się w pewnym momencie. Możesz
kontynuować obliczenia tylko wtedy , gdy funkcja rekurencyjna wraca. W naszych przykładach łatwo
można zauważyć kiedy rekurencja się kończy. Rekurencja kończy się, kiedy Robot osiągnie ścianę. A
co jeśli nie ma ściany? Możemy użyć tego programu tylko dlatego ,że gwarantujemy sobie ścianę.
Podobnie, podczas zwiedzania labiryntu, albo pytamy użytkownika o dane albo użyjemy timera dla
ograniczenia naszego wyszukiwania. W każdym razie, upewnij się ,że jasno znasz warunki
sygnalizujące zakończenie rekurencji, i upewnij się ,że zostaną osiągnięte. Należy również zauważyć
,że zmienne lub obiekty przekazywane przez referencję lub zdefiniowane globalnie nie są ponownie
tworzone!
Wielka Ucieczka – część 3
Ponieważ możemy użyć funkcji rekurencyjnej do obliczania odległości do następnej ściany, wydaje się
doskonałym pomysłem użycie funkcji rekurencyjne do śledzenia Tracera w labiryncie. Podczas
obliczanie odległości do następnej ściany użyjemy prostego algorytmu aby upewnić się ,że Tracer może
wrócić do pierwotnego położenia. Jeśli poruszamy się w lewo lub w prawo dla zbadania labiryntu, czy
nadal możemy używać funkcji rekurencyjnej aby Tracer wrócił? tak, oczywiście! Wszystko co musimy
zrobić to cofnąć obrót i kroki. Zacznijmy od małej modyfikacji programu. W tym nowym programie,
zamiast użycia pętli do zapytania czy może wrócić, użyjemy funkcji rekurencyjnej dla wykonania tego
samego

#include “franca.h”
// Recursive maze exploration
Robot Tracer(1); // c4back1.cpp
void explore1()
{
int direction; // The direction she will face
if(yesno(“Should I go on?”))
{ // As long as you answer
do // yes, this will be done
{
direction=ask(“which way should I go?”);
Tracer.face(direction);
} // Repeat until the direction
// leads to a free square
while (Tracer.seewall());
// Once the square ahead is clear:
Tracer.mark(); // Mark it green
Tracer.step(); // Step forward
explore1(); // Continue
// This part will only be executed after
// exploration is done!
}
}
void mainprog()
{
explore1();
}
Ten program jest bardzo podobny do pierwotnego programu. Oprócz kilku drobnych zmian,
najważniejszą różnicą jest to ,że pierwotny miał pętlę zakończoną odpowiednią funckją yesno – ten
program nie ma pętli. Tak? Cóż ,ma pętlę rekurencyjną! Tak długo jak odpowiadasz yes na pytanie,
robot będzie przenoszony do nowego kwadratu, a potem wywoływane będzie explore1. Ale wywołanie
explore1 po prostu rozpoczyna funkcję jeszcze raz! Czyż nie jest to pętla? Wszakże jeśli odpowiemy
yes 15 razt, wywołamy explore1 15 razy. Nowa zmienna distance jest tworzona za każdym razem, a
nowa wartość jest w niej przechowywana. Potem, robot zaznacza nowy kwadrat i przechodzi do niego.
Jaka jest różnica? Różnica jest taka ,że za każdym razem kiedy funkcja jest wywoływana, używany jest
nowy zbiór informacji, w tym direction. Stary kierunek jest zachowany. Kiedy w końcu odpowiedz no,
wykonana zostanie 15 raz ta funkcja, i będzie można kontynuować przeszłe wywołanie funkcji explore1
(po raz pierwszy) Funkcja się skończy, zawartość distance zostanie odrzucona, a 14-te wykonanie
funkcji wznowi się zaraz po wywołaniu funkcji explore1. Ta sekwencja zdarzeń będzie powtarzana
dopóki nie zostanie również zakończona oryginalna funkcja. Czy możemy użyć tego aby Tracer wrócił
do pozycji pierwotnej? Czy nie jesteśmy w takiej samej sytuacji, że funkcja rekurencyjna mierzy
odległość do ściany? Rzeczywiście, jesteśmy. Wszystko co musimy zrobić to cofnąć kroki podjęte w
bieżącym użyciu funkcji – tak jak w funkcjach findwall. Pamiętaj ,że tym razem zmierzamy w innym
kierunku. Ale znamy kierunek w którym Tracer znajdował się kiedy ostatnio badał sytuację, prawda?
Przechowywany jest w zmiennej direction. Tak więc, jeśli kierunek to północ musimy obrócić Tracera
na południe a potem wykonać krok.

Zakończenie Krótkiego Programu

Dalej będziesz rozwijał swoje umiejętności rozwiązywania problemów i tworzenia aplikacji. Będziemy
pracować na krótkim projekcie, który wymaga projektowania i tworzenia oprogramowania. Projekt ten
będzie używał obiektów Robot
Tworzenie interfejsu użytkownika
W tym projekcie pracujesz program, który może umieścić robota w dowolnym miejscu w pustym
pokoju. Położenie będzie określone przez współrzędne:



Odległość , w krokach (lub kwadratach) od lewej ściany (współrzędna pozioma)
Odległość, w krokach (lub kwadratach) od ściany górnej (współrzędna pionowa)

Celem tego oprogramowania jest ciągłe informowanie użytkownika o żądanej lokalizacji a potem
przesunąć robota do tej lokalizacji. Ponieważ pokój nie ma ścian wewnętrznych, możesz mieć pewność
,że robot nie zostanie uszkodzony, tak długo jak współrzędne pozostaną w prawidłowym zakresie .w
interfejsie użytkownika , użyjemy robota i parę pól, które wskazują bieżące współrzędne (pozioma i
pionowa). Możemy rozważyć użycie poniższą deklarację dla tych pól:
Box X(“Horizontal:”),Y(“Vertical:”);
Przesunięcie Robota – Opis Ogólny
Robot zaczyna zawsze w lewym górnym rogu. Ponieważ ten kwadrat jest jeden krok od lewej ściany ,
i jeden krok od górnej ściany, poprawne jest rozważenie tego kwadratu jako mającego współrzędne
(1,1). Ważne jest aby śledzić współrzędne robota przez cały czas. Jeśli robot przesuwa się jeden krok w
prawo (na wschód), współrzędna pozioma zwiększa się o jeden, Możesz określić co się dzieje , gdy
robot poruszy się w innym kierunku. Oprogramowanie zasadniczo składa się z następujących kroków:
Powtórz:
Pobierz nowe współrzędne poziome i pionowe
Przenieś robota do nowych współrzędnych
Zaktualizuj bieżące współrzędne
Co jeszcze musimy wyjaśnić? Wiesz jak zrobi pętlę i prawdopodobnie nie będziesz miał problemów z
prośba o wprowadzenie nowych współrzędnych. Najbardziej interesujące problemy to przesunięcie
robota i aktualizacja współrzędnych
Jaki jest każdy ruch?
Przechodzenie z jednego do drugiego miejsca jest naprawdę proste. Załóżmy ,że robot jest w położeniu
(1,1) i chcesz pzesunąć go do (4,9). Co musisz zrobić? Nic łatwiejszego:



Poziomo musisz przesunąć z kwadratu 1 do kwadratu 4 – w sumie 3 kroki
Pionowo, musisz przesunąć z kwadratu 1 do 9 – w sumie 8 kroków

Tak więc, jeśli robot znajduje się w pozycji (x,y),i chcesz przejść do (news, newy):



W poziomie należy przejść newx – x kroków
W pionie, musisz przejść newy - y kroków

Czy jest jakiś problem z tym? Nie, naprawdę nie – chyba ,że musisz przesunąć ujemną liczę kroków, co
oznacza ,że przemieszczenie na zachód (poziomo) lub przeniesienie na północ (pionowo)
Wybieranie pomocnych funkcji

W tym momencie, dobrym pomysłem jest zaprojektowanie funkcji, która wykona to zadanie. Załóżmy,
że mamy funkcję, która mówi Tracerowi ile kroków ma się przesuwać w poziomie i pionie. Ta funkcja
będzie sprawdzała czy liczba kroków jest dodatnia lub ujemna i przesuwała we właściwym kierunku
void move(int xsteps, int ysteps)
Aby nasz projekt był prostszy, możemy pomyśleć o innej funkcji , która rzeczywiście przenosi robota z
określonej z określonej współrzędnej do innej
vod moveto(int &currentx, int &currenty, int newx, int newy)
Ponieważ możemy chcieć aby ta funkcja automatycznie aktualizowała woje współrzędne, możemy
przekazać je przez referencję. Jeśli te funkcje są dostępne, opis głównego ciała pętli może zostać
rozszerzona albo do postaci algorytmicznej albo programowej:
// Input new horizontal coordinate:
horiz=ask(“horizontal:”);
// Input new vertical coordinate:
vert=ask(“vertical:”);
// Move to new location:
moveto(currentx,currenty,horiz,vert);
// Display coordinates:
X.say(currentx);
Y.say(currenty);
Samą pętlę można będzie bardzo łatwo kontrolować :

while (yesno(“Want to move?”))
W tym miejscu, program mainprog jest w komplecie. Wszystko co trzeba zrobi to zadeklarować i
zainicjować zmienne
Funkcja moveto( )
Kod dla tych dwóch funkcji, moveto ( ) i move jest ciekawy. Poniższa funkcja:
void moveto(int &currentx,int &currenty,int newx,int newy)
ma przenieść robota z bieżących współrzędnych do nowych współrzędnych i zaktualizować bieżące. jak
wiadomo , funkcja ta może użyć funkcji move( ). Jak można to zrobić? Jak widzieliśmy wcześniej,
wszystko co musimy zrobić to przenieść robota krokami poziomymi newx – currentx i krokami
pionowymi newy – currenty. Lub używając funkcji :
move(newx-currentx,newy-currenty);
currentx=newx;
currenty=newy;

Udoskonalona funkcja move ( )
Powyżej mówiliśmy o funkcji move ( ) , ale nie została w pełni objaśniona. Teraz możemy zdefiniować
następującą funkcję
void move( int xsteps, int ysteps)
Funkcja ta powinna weryfikować czy xsteps jest dodatnie czy ujemne, a potem poruszać się w
odpowiednim kierunku. Ta sama procedura jest stosowana do ysteps. Wszystko co musimy zrobić, to

obrócić robota na wschód (dodatnie x) lub zachód (ujemne x) a potem kroczyć podaną liczbę kroków.
Oto jak możemy to zrobić w poziomie
void move(int x,int y)
{
if(x>0) // Sprawdź kierunke poziomy
{
Tracer.face(3);
Tracer.step(x);
}
else
{
Tracer.face(1); // jeśli x jest ujemne,
x=-x; // przypisz do dodatniego
if(x!=0) Tracer.step(x);
}
if(y>0) // Teraz zrób to dla y
{
Tracer.face(2);
Tracer.step(y);
}
else
{
Tracer.face(0);
y=-y;
if(y!=0) Tracer.step(y);
}
Tracer.face(3);
Zwróć uwagę ,że musisz podać dodatnią liczbę , i nie można wykonać kroku zero
Sprawdzanie błędów
Dobrym pomysłem jest unikanie , jeśli to możliwe, błędnego wpisu użytkownika, który spowoduje ,że
program będzie się źle zachowywał. W tym przypadku, zakres współrzędnych jest dozwolony, ale robot
musi pozostać w pokoju. Możesz ograniczyć wprowadzanie przez użytkownika danych współrzędnych
o wartości większej niż zero a mniejszej niż 13. Możesz albo wysłać komunikat błędu albo poprosić o
poprawne wprowadzenie. To ostatnie może wyglądać następująco:
do
{
horiz=ask(“horizontal (between 1 and 13):”);
}
while ((horiz<1) || (horiz>13 ));
Kompletny Project Robot
#include “franca.h” // c4move2.cpp
#include “robot.h”
Robot Tracer;
void move(int x,int y)
{
if(x>0) // Sprawdź kierunek poziomy
{
Tracer.face(3);
Tracer.step(x);

}
else
{
Tracer.face(1); // Jeśli z jest ujemne,
x=-x; // uczyń go dodatnim
if(x!=0) Tracer.step(x);
}
if(y>0)
{
Tracer.face(2);
Tracer.step(y);
}
else
{
Tracer.face(0);
y=-y;
if(y!=0) Tracer.step(y);
}
Tracer.face(3);
}
void moveto(int &currentx,int &currenty,int x,int y)
{
int stepx,stepy;
// Ile kroków w poziomie?
stepx=x-currentx;
// Ile kroków w pionie?
stepy=y-currenty;
move(stepx,stepy);
// Jakie są nowe współrzędne?
currentx=currentx+stepx;
currenty=currenty+stepy;
}
void mainprog()
{
int currentx=1,currenty=1;
Box X(“Horizontal:”),Y(“Vertical:”);
int horiz,vert;
for(;yesno(“Want to move?”);)
{
do
{
horiz=ask(“horizontal (between 1 and 13):”);
}
while ((horiz<1)||(horiz>13));
do
{
vert=ask(“vertical (between 1 and 13):”);
}
while ((vert<1)||(vert>13));
moveto(currentx,currenty,horiz,vert);
X.say(currentx);
Y.say(currenty);
}
}

C++ dla odpornych na wiedzę cz. VIII
Od początku kursu mogliśmy używać obiektów. Jednak mogliśmy używać tylko łatwo dostępnych
obiektów, ponieważ nie wiemy jak stworzyć własną klasę obiektów. Jednak nauczysz się jak tworzyć
takie klasy obiektów, a nawet mądrze, dowiesz się o pochodnych klasach z klas istniejących, które
dziedziczą wszystko z interesującej nas klasy. Koniec końców, rozwiniesz swoje umiejętności
ulepszania aplikacji.
Tworzenie i modyfikowanie klas
Obiekty i klasy – nadszedł czas aby poznać je trochę lepiej. Już wiesz ,że każda klasa obiektów wie jak
odpowiadać na określony zbiór wiadomości. Na przykład, atleta wie co to , w górę, gotowy itp. Zegar
wie co to reset, czas , oczekiwanie itp. Jest tak ponieważ każda klasa obiektów ma zbiór funkcji
związanych z tymi obiektami, Są one częścią (lub składową klasy obiektów. Poniższy rysunek pokazuje
obiekt zawierający funkcję składową. Program wysyła komunikat do tego obiektu, który wywołuje
funkcje składowe obiektu. Funkcja składowa następnie odpowiednio manipuluje obiektem

Funkcje te są nazywane składowymi ponieważ należą do i są składowymi klasy. Funkcje składowe są
zaprogramowane w ten sam sposób , w jaki zaprogramowano zwykłe, nie składowe funkcje. Jednak,
jak zobaczymy funkcje składowe są zadeklarowane jako składowe klasy, i mogą być używane tylko z
obiektami tej klasy. Teraz jesteś gotów aby lepiej zrozumieć związek między klasa a obiektem. Klasa
odnosi się do wszystkich obiektów, które zachowują się podobnie. Na przykład, wszystkie okręgi mają
określony kształt, położenie, kolor i średnicę. Obiekt odnosi się do określonej instancji tej klasy. Na
przykład, Ziemia ma inną wielkość, kolor i położenie niż Księżyc i Słońce. Związek między klasami a
obiektami jest zasadniczo taki sam jak związek między typami a zmiennymi.
Stwórz własną klasę
Sportowcy, jakich stworzyłeś i z którymi wcześniej pracowałeś, mają następujące funkcje składowe,
które były używane tylko z atletą:





ready ( )
up ( )
left ( )
right ( )

co oznacza ,że możesz ich użyć
Sal.ready ( ) ;
ale nie

ready ( );
chyba ,że masz funkcję nie składową nazwaną ready ( ) ,
nie można również użyć
myclock.ready ( );
ponieważ Clock nie ma funkcji składowej ready ( )
Ponieważ używałeś głównie obiektów poprzez wywołanie ich funkcji składowych, mam nadzieję ,że
teraz wiesz co to są funkcje składowe.

Kolejnym bardzo ważnym aspekt obiektów mógł przejść do tej pory niezauważony.
Najprawdopodobniej każdy obiekt ma również pewne dane, które określają status obiektu. Każda klasa
może określić ,że obiekty należący do klasy mają dane jak również funkcje. Na przykład, atleci są
wyświetleni w pozycji na ekranie. Każdy atleta ma współrzędne x i y dla identyfikacji jego położenia.
Odbywa się to przez stworzenie dwóch zmiennych (dla każdego obiektu) dla przechowania
współrzędnych. Podobnie, kształt atlety jest określony przez zbiór prostokątów i kół. Każdy prostokąt
jest obiektem klasy Square (zniekształcony aby powstał prostokąt) a okrąg jest obiektem klasy Circle.
Tak więc, , oprócz zmiennych x i y, każdy obiekt ma również dane składowe Circle i pięć Square, o
dogodnych rozmiarach i lokalizacji. W innym, prostszym przykładzie, zegary mają tylko jedną zmienną
jako daną składową, jak zobaczymy w szczegółach. Ponieważ obiekty Clock muszą znać czas jaki
upłynął, musi istnieć sposób na poznanie tego czasu, kiedy obiekt został stworzony lub zresetowany.
Odbywa się to za pomocą zmiennej timestarted, która zawiera wartość zegara komputerowego (zegar
sprzętowy) , gdy obiekt został ustawiony lub ostatnio zresetowany. Funkcja składowa time () po prostu
odejmuje timestarted od czasu bieżącego przechowywanego w zegarze sprzętowym dla określenia czasu
jaki już upłynął. Funkcja składowa reset ( ) tylko kopiuje te wartości w zegarze sprzętowym do zmiennej
timestarted. Dane składowe mogą być dowolnego typu. Może to być int, float, long czy inny typ, i możę
to być athletes, Squares, Clocks czy inne dostępne obiekty klasy. Każdy obiekt danej klasy posiada
pełny zestaw funkcji składowych i danych składowych zdefiniowanych dla tej określonej klasy. Na
przykład, nie jest możliwe aby okrąg (taki jak Ziemia) miał inny kolor, podczas gdy inny okrąg (taki
jak Słońce) nie miał koloru. Jednak dane składowe najczęściej będą przechowywać różne wartości dla
każdego obiektu (każdy sportowiec będzie miał swoje własne współrzędne) Oznacza to ,że każdy obiekt
będzie miał swoje własne dane. Jednak, w przeciwieństwie do danych składowych wszystkie funkcje
składowe są dokładnie takie same, a ta sama funkcja może być używana z każdym obiektem tej klasy.
Oznacza to ,że tylko jedna kopia funkcji składowej dla danej klasy jest zawarta w programie. Na
przykład, jeśli zadeklarowałeś dwie Clocks, clock1 i clock2, każda z nich będzie musiała przechować
inną wartość dla timestarted, ponieważ zostały stworzone w różnym czasie i mogą być zresetowane w
różnym czasie również. Jeśli zadeklarowałeś tysiąc obiektów klasy Clock, będzie tysiąc zmiennych
timestarted – po jednej dla każdego obiektu – ale tylko jedną kopię funkcji reset ( ) , time ( ) i wait ( ) .

Tworzenie klasy obiektów
Pewnie chcesz się dowiedzieć jak zbudować klasę obiektów. Aby to zrobić, nauczysz się jak została
zbudowana klasa Clock. Zegar czasu rzeczywistego mają tarczę na której pokazuje się czas. Wszystko
co musimy zrobić to spojrzeć na tarcze z kilu powodów:




Mogą podawać czas jaki upłynął od utworzenia do zresetowania zegara (nie od północy)
Mogą utrzymywać czas w sekundach (nie w godzinach, minutach i sekundach)
Może wykonać operacje reset ( ) , time ( ) wait ( ) i watch ( )

Nie można ustawić naszych Clocks na daną wartość. Mogą zostać zresetowane. Uwaga. Zegar którego
używasz w przykładach i ćwiczeniach , korzysta z zegara sprzętowego aby śledzić czas
Stworzenie kodu Clock
Istnieje sposób aby sprawdzić czas jaki upłynął od włączenia komputera – jest to funkcja oferowana
przez system Windows:
timeGetTime ( );
Jeśli chcesz użyć tej funkcji bezpośrednio, musisz podać podać plik nagłówkowy mmsystem.h. Funkcja
ta zwraca długą liczbę całkowitą zawierająca liczbę milisekund od chwili uruchomienia systemu. Jeśli
zachowamy zmienną timestarted, możemy zaimplementować tą funkcję jak następuje:
void reset()
{
timestarted=timeGetTime();
}
float time()
{
// Dzielenie wyniku przez 1000 ponieważ chcemy
// wyniku w sekundach, nie w 1/1000ths:
return (timeGetTime()-timestarted)*.001;
}
Funkcja wait () jest nieco trywialna .Jeśli musimy poczekać na określoną liczbę sekund (tsec), możemy
określić czas zegara komputerowego, dodając bieżący czas do tsec. Możemy nazwać ten wynik willbe
Wszystko co musimy zrobi to zapętlenie, dopóki zegar komputerowy nie osiągnie tej samej wartości co
willbe
void wait(float tsec)
void wait(float tsec)
{ // If we want to wait for tsec
float willbe; // seconds, we have to wait until
willbe=time()+tsec; // the time becomes current time
while (time()<willbe);// plus tsec
}

Zauważmy ,że używamy funkcji składowej time ( ) wewnątrz innej funkcji składowej wait ( ). Jest to
zupełnie OK. Jednak, możesz się mylić, ponieważ funkcja składowa zawsze powinna być używana w
połączeniu z obiektem – tutaj używamy funkcji time () jako takiej, która nie jest funkcją składową.
Niejawne odniesienie do obiektów
Tak się składa ,że funkcja wait ( ) jest używana z obiektme Clock podczas uruchamiania programu.
Clock , który był używany z wait ( ) będzie tym samym zegarem używanym z funkcją time ( ).
Uwaga. Z założenia funkcje składowe działają z obiektem, który jest używany. Na przykład jeśli masz
obiekt BigBen, który jest zadeklarowany jako instancja klasy Clock:
Clock.BigBen;
i zastosujemy wai () z BigBenem w programie:
BigBen.wait(10);
funkcja wait () automatycznie zakłada ,że BigBen jest używany w połączeniu z funkcją składową time
( ) kiedy funkcja wait () wywołuje time ( ) . W rzeczywistości nie mogła działać w inny sposób. Kiedy
piszesz kod dla funkcji składowej (takie jak wait ( ) i time ( ) ),nie wiesz dokładnie jakiego obiektu
będziesz używał. Czy to będzie mywatch? Czy to będzie timer? Czy to będzie BigBen? Nie możesz
używać nazwy obiektu ponieważ nie wiesz co to będzie. Wiesz tylko,że będzie to obiekt, który jest
instancją klasy Clock. Będzie miała wartość długiej liczby całkowitej w timestarted i funkcje składowe
wait ( ), time ( ) i reset ( ). Kiedy funkcja składowa jest wywoływana, kompilator będzie zapamiętywał
jaki obiekt został użyty i będzie używał danych odnoszących się do tego obiektu we wszystkich
wywołaniach funkcji składowej, która pomija nazwę obiektu. Implementacja funkcji składowej wait (
) ogranicza maksymalny czas oczekiwania do 60 sekund. A oto kod:
void wait(float tsec)
{
float willbe;
if (tsec>60) tsec=60;// Will not wait more than
// 1 minute!
willbe=time()+tsec;
while (time()<willbe);
}
Ostrzeżenie. Zauważ, że podczas porównywania wartości bieżącego czasu ze zmienną willbe.
Porównuje ciągle, aż w końcu funkcja time ( ) zareaguje na wartość większą niż willbe, a następnie pętl
się zakończy. W międzyczasie komputer nic nie robi, ponieważ czeka na poprawny czas. W
wielozadaniowym komputerze, nie jest to dobry pomysł
Deklarowanie obiektów klasy
Cóż, do tej pory nie zrobiliśmy nic nowego. Wiesz już jak pisać funkcje , więc możesz napisać kod dla
reset ( ), time ( ) i wait ( ). Nadal nie wiemy jak dołączyć te funkcje do klasy. Właściwie jesteśmy bardzo
blisko implementowania klas. Klasa jest implementowana w dwóch krokach:


Deklaracja class podaje nazwę klasy i wyjaśnia jakie zmienne lub obiekty są zawarte w klasie
(dane składowe) i które funkcje należą do klasy (funkcje składowe). Deklaracja klasy nie
obejmuje rzeczywistego kodu dla funkcji składowych



Definicja klasy zawiera kod dla wszystkich funkcji składowych.

Deklaracja klasy ma następujący ogólny format:
class nazwa_klasy
{
deklaracja danych składowych
deklaracja funkcji składowych
}; // Nie zapomnij o średniku !
Deklaracja danych składowych i funkcji składowych musi być zamknięta w nawiasach, i musi być
średnik po nawiasie zamykającym. Komunikaty kompilatora są bardzo mylące i mogą nie pomóc w
zlokalizowaniu tego błędu. potrzebujesz następujących pozycji w deklaracji klasy prezentowanych w
powyższej deklaracji klasy:
 Nazwa klasy to dowolny identyfikator jaki wybrałeś. Będzie to nazwa nada nowej klasie
obiektów
 Deklaracja danych składowych jest to deklaracja wszystkich zmiennych lub obiektów , które
będą należały do każdego obiektu klasy.
 Deklaracja funkcji składowej wymienia to , co nazywamy prototypami funkcji , funkcji
składowych. Prototyp identyfikuje funkcję , jej typ wyniku i liczbę i typ argumentów.
Prototyp jest zakończony średnikiem. Możesz mieszać deklaracje danych składowych i
funkcji składowych w dowolnej kolejności
Jeden przykład klasy Clock
Jako przykładowi przyjrzymy się jednej z możliwych deklaracji klasy Clock
class Clock //*************************** Clock
{
long timestarted;
public:
float time(); // Zwarca mijający czas
void wait(float tsec); // Oczekiwanie tsec sekund
void reset(); // Reset
};
Pierwsza linia przedstawia słowo kluczowe class i identyfikator (nazwę) nowej klasy jaką tworzymy.
Następnie zestaw nawiasów klamrowych (zakończony średnikiem) otaczające deklaracje. Klasa Clock
ma tylko jedną daną składową – liczba całkowita long timestarted. Jest deklarowana zaraz po
nawiasie otwierającym; ale może być zadeklarowana gdziekolwiek wewnątrz nawiasów. Następnie
pojawiają się prototypy dla funkcji składowych time ( ) , wait () i reset (). Zauważ ,że każdy prototyp
jest zasadniczo taki sam , jak pierwsza linia w samej funkcji. Każdy prototyp typ wyniku, identyfikator
funkcji (nazwa) i typy argumentów wewnątrz nawiasów. Nie musisz podawać identyfikatora dla
argumentów w prototypie (tsec może być pominięte w deklaracji dla wait () ). Jedyną rzeczą
niewyjaśnioną w tej dekalracji jest cel słowa public . Zaczekaj!
Definicja klasy
Jak już powiedzieliśmy, definicja klasy zawiera aktualny kod dla wszystkich funkcji składowych w
klasie. Kod ten jest zawarty w programie, zasadniczo, w ten sam sposób w jaki kod jest dołączony do
funkcji nieskładowej. Jak określić, że te funkcje są funkcjami członkowskimi Twojej klasy? W końcu
C++ pozwala ci posiadać dodatkowo funkcje nieskładową wait () obok funkcji składowej wait () klasy

Clock. Ze względu na przeciążenie funkcji , kilka funkcji może mieć tą samą nazwę. Musisz wyraźnie
stwierdzić ,że podany kod odnosi się do funkcji składowej danej klasy. Musisz dołączy każda funkcję
zdefiniowaną do swojej klasy. Dokonuje się to przez poprzedzenie identyfikatora funkcji kwalifikacją.
Kwalifikacja jest to nazwa klasy po której występują dwa dwukropki
class name : : function name (lista argumentów)
lub jak w naszym przykładzie zegarowym
Clock :: wait ()
Zatem, rzeczywiste definicje klas dla klasy Clock może być następująca :
void Clock::reset()
{
timestarted=timeGetTime();
}
float Clock::time()
{
// Dzielenie wyniku przez 1000 ponieważ chcemy
// wyniku w sekundach a nie w 1/1000ths:
return (timeGetTime()-timestarted)*.001;
}
void Clock::wait(float tsec)
{
float willbe;
if (tsec>60) tsec=60; // Nie czekamy dłużej niż
// 1 minutę!
willbe=time()+tsec;
while (time()<willbe);
}
Uwaga. Możesz spróbować wpisać tę klasę i użyć jej. Jednak ponieważ istnieje już klasa Clock w
orpogramowaniu, kompilator wyśle komunikat o błędach. Możesz przezwyciężyć to przez użycie
nazwy clock zamiast Clock. Musisz również dołączyć plik nagłówkowy mmsystem.h
Czynienie składowych public (publicznymi), private (prywatnymi) lub protected (chronionymi)
Kiedy tworzysz klasę, możesz chcieć aby składowe klasy (dane lub funkcje) były widoczne lub
niewidoczne dla innych części oprogramowania.. Istnieją trzy możliwości
Public
Składowe public mogą uzyskiwać dostęp nie tylko do swoich funkcji składowych ale również
dowolnego fragmentu programu , który może mieć dostęp do obiektu. Dzieje się tak w przypadku
funkcji składowych reset ( ), time ( ) i wait ( ) klasy Clock. Jeśli obiekt klasy Clock jest
zadeklarowany, chcemy móc wykonać te funkcje w nim
Private
Prywatne składowe mogą być dostępne tylko przez funkcje składowe tej samej klasy. Nie jest
możliwy dostęp innych fragmentów programu do składowej prywatnej obiektu. Private jest domyśle.
Jeśli nic nie jest zadeklarowane na temat składowej, zakładamy ,że będzie to private. Zmienna
timestarted jest prywatna – tylko funkcje składowe klasy Clock ( reset ( ), wait ( ), time ( ) ) mogą
używać tej zmiennej.

Protected
Składowe chronione mogą być dostępne przez funkcje składowe, ale mogą być również dostępne
przez funkcje składowe klas pochodnych
Słowa kluczowe public, private i protected są wymuszane do chwili pojawienia się na liście innego z
tych słów kluczowych Innymi słowy, kiedy rozpoczyna się deklaracja klasy, zakłada się ,że jest
prywatna. Wszystkie składowe są uznawane za prywatne dopóki nie ustawisz innej opcji. W
przykładzie z klasą Clock, wszystkie funkcje składowe są publiczne, ponieważ pierwsza jest
poprzedzona słowem public, a private i protected nie zostały znalezione w deklaracji.
Hermetyzacja
Możliwość izolowania informacji przed nieupoważnioną ingerencją nazywana jest hermetyzacją w
programowaniu zorientowanym obiektowo. Poprzez upewnienie się ,że dane mogą być manipulowane
tylko przez funkcje składowe które są z nią powiązane, możemy zbudować bardziej niezawodne i
bardziej zarządzalne oprogramowanie. To oprogramowanie jest bardziej niezawodne , ponieważ
można mieć pewność ,że dane są manipulowane tylko zgodnie z oczekiwaniami, Jest to bardziej
trwałe, ponieważ w przypadku konieczności modyfikacji są one zazwyczaj izolowane do tego obiektu
i nie jest rozproszone w całym kodzie.
Tworzenie konstruktorów
Jak możemy mieć pewność ,że zegar zawsze będzie resetowany? Klasie Clock nadal czegoś brakuje.
Jak wiadomo. po zadeklarowaniu Clock, jest automatycznie resetowany. Oznacza to ,że po
utworzeniu nowego Clock, wartość timestarted jest usatwiona na bieżący czas z zegara
komputerowego. Musi istnieć możliwość określenia specjalnej funkcji, która jest automatycznie
wywoływana za każdym razem, gdy obiekt jest tworzony. C++ pozwala nam to zrobić za pomocą
funkcji constructor. Funkcja ta jest bardzo podobna do inne funkcji składowej, z wyjątkiem
poniższego:






Nazwa jest taka sama jak nazwa klasy. Na przykład konstruktor dla klasy Clock to : Clock ( )
Jest automatycznie wywoływana , gdy tworzony jest nowy obiekt. Na przykład gdy ma my
Clock mine, yours; . konstruktor funkcji Clock: : Clock będzie wywoływany dwukrotnie , raz
dla stworzenia mine i drugi raz tworząc yours
Nie może być wywoływana w programie. Na przykład, nie możesz powiedzieć mine.Clock ( ).
Konstruktor ma być wywoływany tylko raz, gdy obiekt jest tworzony
Nie musi zwracać typu (nawet nie void). Możliwe jest posiadanie więcej niż jednego
konstruktora jeśli listy argumentów są różne. Na przykład, klasa Box ma jeden konstruktor
bez argumentów a jeden z argumentami : boc x, y, y(„Y”); wywołuje konstruktor bez
argumentów dla obiektu x i wywołać konstruktor z jednym argumentem dla obiektu y. W tym
przypadku, box dla y będzie automatycznie miał etykietę , którą odczytuje Y:

Uwaga. Konstruktor musi być publiczny. Musi być widoczny z dowolnego programu, który może
zadeklarować obiekt klasy, w przeciwnym wypadku konstrukcja obiektu będzie niemożliwa.

Inicjalizacja obiektów z konstruktorami
Konstruktory są bardzo przydatne do inicjowania obiektów. Umożliwiają nam przygotowanie
każdego obiektu przed jego użyciem. Większość klas obiektów używanych do tej pory ma
konstruktor. Zegary są resetowane, atleci są ustawieni jeden za drugim. Inne obiekty ekranu mają
domyślne współrzędne i inne atrybuty. Kompletna deklaracja klasy Clock jest następująca
class Clock //*************************** Clock

{
protected:
long timestarted;
public:
Clock();
float time(); // zwraca czas jaki upływnął
void wait(float tsec); // Oczekuje tsec sekund
void watch(float set); // Czeka dopókil time=set
void reset(); // Reset
};
a definicja klasy powinna zawierać kod konstruktora
Clock::Clock()
{
timestarted=timeGetTime();
}
Korzystanie z obiektów
Podczas budowani klasy nie budujesz jednego obiektu klasy Dostaniesz wyjaśnienie jak wszystkie
obiekty tej kasy się zachowują Nawet jeśli interesuje cię użycie jednego zegara, musisz przedstawić
wyjaśnienie zachowania wszystkich możliwych zegarów. Kiedy klasa Clock jest budowana , możesz
użyć obiektów Clock w swoim programie. Aby użyć obiektu, edyn co musisz zrobić to go
zadeklarować. Robisz to w ten sam sposób w jaki deklarowałeś atletów i zegary. Deklaracja składa
się nazwy klasy, po której są spacje i identyfikatory (nazwy( obiektów, których chcesz używać Jeśli
chcesz użyć więcej niż jednego obiektu, ich identyfikatory powinny być oddzielone przecinkami:
class nazwa, identyfikator obiektu
lub a naszych przykładach
Clock timer, mywatch;
athlete Sal;
Deklaracja obiektu informuje kompilator ,który będzie używany w programie jednego (lub więcej)
obiektów danej klasy i że odniesie się do tego przez podany do tego obiektu identyfikator. Następnie
kompilator wyodrębnia trochę miejsca w pamięci komputera i upewnia się ,że gdy wykonanie
programu osiągnie ten stopień, wywołuj się właściwy konstruktor do zainicjowania obiektu. Zauważ
jak podobna jest deklaracja dla zmiennych:
typ identyfikator zmiennej
Na przykład
float x,y
Wzmacnia to fakt, że istnieje bardzo silne podobieństwo między zmiennymi a obiektami, i również ,że
istnieje podobieństwo między typami a klasami. Nauczysz się dlaczego mówimy ,że zmienne to tylko
ograniczona forma obiektów, i z tego powodu wielokrotnie odwoływaliśmy się do obiektów, gdy
odnosiliśmy się do dowolnych obiektów lub zmiennych
Dostęp do obiektów składowych
Składowe publiczne (funkcje i dane ) mogą być dostępne przez inne części programu. Aby uzyskać
dostęp do składowych jest konieczne aby nazwa obiektu poprzedzała nazwę składowej jako

kwalifikator. Jest to sposób w jaki uzyskujemy dostęp do funkcji składowych klasy athlete, w której
po nazwie atlety występuje kropka a potem nazwa funkcji składowej. Na przykład:
sal.ready ( );
wywołuje funkcje składowa ready ( ) , która należy do obiektu sal. Możesz zrobić to samo z danymi
składowym. Na przykład, obiekty Clock mają daną składową timestarted, która może być dostępna
przez poprzedzając daną składową nazwę z nazwą obiektu:
bigben.timestarted = mine.timestarted;
Jednak ponieważ tiestarted nie jest publiczny, nie może być dostępny przez inną część programu.
Może być tylko dostępny przez funkcję klasy Clock
Dostęp do składowych w funkcjach składowych
Podczas kodowania funkcji składowych, kompilator rozumie ,że tłumaczysz jak manipulować każdym
obiektem tej klasy którą implementujesz. Ponieważ funkcje składowe mogą być wywoływane tylko
dla określonego obiektu tej klasy, kompilator automatycznie zrozumie ,że każde odniesienie, albo do
funkcji składowej albo do danej składowej ma być powiązane z tym konkretnym obiektem. Dlatego
nie ma konieczności kwalifikowania danych składowych lub funkcji składowych w funkcjach
składowych.
Tworzenie nowej klasy obiektów
Teraz jesteśmy gotowi do eksperymentowania z nową klasą , którą zbudujemy. Stworzymy klasę
obiektów wagon. Wagony mogą być narysowane na ekranie i mogą poruszać się poziomo. Nasz
wagon jest zbudowany z prostokąta i dwóch okręgów

Klasa wagon będzie miała konstruktor i funkcję składową move ( ). Funkcja składowa move ( )
powinna sprawić ,że wagon porusza się po ekranie. Oczywiście potrzebujemy kilku zmiennych aby
śledzić współrzędne na ekranie, ponieważ wagon będzie się poruszał. Jedna z możliwych deklaracji
dla klasy wagon jest następująca:

class wagon
{
Circle frontwheel,rearwheel;
Square body;
float x,y; // Współrzędne
public:
wagon();
void move();
}; // Nigdy nie zapominaj o średniku!
Są trzy obiekty ,które funkcjonują jako dane składowe: frontwheel (koło przednie) i rearwheel (koło
tylne), (które są okręgami) i korpus (który jest kwadratem). Są również dwie zmienne
zmiennoprzecinkowe x i y. Nie określono czy są one publiczne ,więc zakładamy ,że są prywatne. Jest
to wygodne, gdyż tylko użytkownicy move ( ) i konstruktor mogą mieć do nich dostęp.

Budowanie wagonu z konstruktorami
Jak już wiemy, konstruktor zostaje wywołany dla każdego tworzonego obiektu, Konstruktor
przypisuje dogodne rozmiary, kolory i położenie dla obiektów, które składają się na wagon, a także
określa początkowe wartości współrzędnych x i y.

const int red=1,green=2;
wagon::wagon()
{
x=60; // Inicjowanie współrzędnych
y=200;
frontwheel.resize(20); // Przypisanie rozmiaru do koła
rearwheel.resize(20);
body.resize(20,80); // Tworzenie prostokątnego ciała
frontwheel.color(red); // Przypisanie koloru
rearwheel.color(red);
body.color(green);
body.place(x,y); // Umieszczenie wszystkich części
rearwheel.place(x-25,y+10);
frontwheel.place(x+25,y+10);
body.show(); // Pokaż wagon
rearwheel.show();
frontwheel.show();
}
void wagon::move()
{
body.erase(); // Usuń z poprzedniej lokacji
rearwheel.erase();
frontwheel.erase();
x++; // Increment x
body.place(x,y); // Umieść część w nowym położeniu
rearwheel.place(x-25,y+10);
frontwheel.place(x+25,y+10);
body.show(); // Pokaż
rearwheel.show();
frontwheel.show();
}
Powyższa klasa działa, i możesz ją wypróbować. Możesz się zastanowić czy dobrze byłoby
zdefiniować funkcje erase ( ) , place ( ) , i show ( ) . Tak, to dobry pomysł – ale jest lepszy!
Tworzenie wagonu z klasą Stage
Jeśli używamy jednego obiektu klasy Stage, możemy wstawić korpus i koła w obiekt Stage –
będziemy mieli znacznie prostszy program. Jest to widoczne w programie:
#include “franca.h”
// Implementacja klasy wagon
int const red=1,green=2;
class wagon
{
Stage railroad; // dołączamy Stage
Circle frontwheel,rearwheel; // Deklaracja kół i koprusu
Square body;
float x,y; // Współrzędne

public:
wagon();
void move();
}; // Nigdy nie zapomnij o średniku !
wagon::wagon()
{
x=60; // Współrzędne inicjowane
y=200;
railroad.place(x,y);
frontwheel.resize(20); // Rozmiar obiektów
rearwheel.resize(20);
body.resize(20,80);
frontwheel.color(red); // Kolor obiektów
rearwheel.color(red);
body.color(green);
body.place(x,y); // Miejsce obiektów
rearwheel.place(x-25,y+10);
frontwheel.place(x+25,y+10);
railroad.insert(rearwheel); // Wstawiamy obiekty do Stage
railroad.insert(frontwheel);
railroad.insert(body);
}
void wagon::move()
{
railroad.erase(); // Usuwamy poprzednie
x++; // W przód
railroad.place(x,y);
railroad.show(); // Pokaż bieżącą pozycję
}
Nowa wersja zmienia deklarację klasy aby obejmowała tylko obiekt klasy Stage. Konstruktor nie
zmienia wiele. z wyjątkiem tego ,że zamiast pokazać korpus i koła, po prostu wstawia je co obiektu
Stage
Czynienie funkcji move ( ) łatwiejszą
Funkcja move ( ) została uproszczona , ponieważ wszystkie operacje można wykonać za pomocą
obiektu Stage, zamiast każdego ich powtarzania. Możesz wypróbować nową klasę wewnątrz
programu.
void mainprog()
{
int i;
wagon front; // Deklaracja przodu wagonu
// Konstruktor Wagon wywołany
Clock station; // I zegar
for ( i=1;i<=80; i++) // Pętla
{
front.move(); // Przesuń wagon
station.wait(.03);
}
wagon caboose; // Deklaracja jednego więcej wagonu
// Wywołano konstruktor Wagon
// Caboose jest tylko konstruowany
// po poprzedniej pętli
for ( i=1;i<=200;i++) // Loop

{
front.move(); // Przesuń oba wagony
caboose.move();
station.wait(.06);
}
}
Dostęp do składowych klasy
Od początku nauki mieliśmy dostęp do funkcji składowych klasy athlete. Aby uzyskać dostęp do
funkcji składowej, zakwalifikuj nazwę funkcji z nazwą obiektu występującą przed kropką. Na
przykład:
Sal.ready ( )
wywołuje funkcję ready ( ) obiektu Sal, który należy do klasy athlete. Możliwy jest również dostęp do
danych składowych w ten sam sposób. Dan składowa musi być poprzedzona nazwą obiektu i kropką.
Na przykład, program używający klasy wagon, może uzyskać dostęp do danych składowych tej klasy
.Na przykład
front.x=0.; // Ustawienie współrzędnej x na zero
// dla pierwszego wagonu
front.rearwheel.resize(15); // Ziana rozmiary koła tylnego
caboose.y=10; // Ustawienie współrzędnej y na 10
// dla drugiego wagonu
Jeśli jednak spróbujesz to zrobić, kompilator wyśle komunikat o błędzie informujący ,ze dana
składowa nie jest dostępna. Dalczego? Cóż, wszystkie dane składowe w klasie wagon z założenia są
prywatne. Jeśli wstawisz słowo kluczowe public (a po nim dwukropek) zanim dane składowe zostaną
zadeklarowane, możesz spróbować ponownie i zobaczyć wynik. W tym przykładzie wagon jest
zawsze tworzony na współrzędnych (60, 200) Dobrym pomysłem może być umożliwienie
umieszczenia wagonu w innym miejscu lub umożliwienie jego utworzenia w określonej współrzędnej.
Zbadajmy niektóre alternatywy dla tego problemu:




Udostępnić publicznie współrzędne tego wagonu
Użyć argumentów w konstruktorze
Zmienić współrzędne funkcji składowej

Uczynienie współrzędnych x i y publicznymi
Jeśli współrzędne są dostępne publicznie, możne je zmodyfikować po utworzeniu obiektu. Zmieniając
współrzędne , wagon zostanie pokazany w innym miejscu następnym razem. Wydaje się to całkiem
fajne prawda? Cóż, zobaczysz ,że wcale nie! Taka alternatywa jest łatwa do implementacji –
wystarczy podać następujące instrukcje:
public :
przed zadeklarowaniem x i y w deklaracji klasy wagon. Potem , możesz zmienić pozycję wagonu w
programie przez bezpośrednią modyfikację wartości współrzędnych każdego wagonu. Na przykład:
front.x= 120;
front.y= 100;
caboose.x= 60;
caboose.y= 100;

będzie działać jeśli zmienisz każdą współrzędną zanim wagon ruszy. Na przykład, możesz mieć tak :
front.x=180;
front.move();
Jeśli jednak modyfikujesz współrzędne po rozpoczęciu przemieszczania wagonu (jest już rysowany na
ekranie), mogą pojawić się dziwne efekty. Na przykład:
front.move();
front.x=200;
front.move();
Pomyśl co może się zdarzyć w tym przypadku – a następnie przejdź i zmień program aby zobaczyć
wynik. Podoba się? Czy wiesz dlaczego tak się stało? Co gorsza, te współrzędne mogą być ustawione
na złe wartości w programie:
caboose.x=z1;
caboose.y=z2;
Możesz spytać co by było z tym nie w porządku? Noc, naprawdę – z wyjątkiem tego ,że z1 i z2 mogą
zawierać wyniki dziwnych obliczeń, których wartości mogą wynieść odpowiednio -432 i 221,345, na
przykład. W każdym razie wynik jest niepożądany. W pierwszym przypadku funkcja składowa move
usuwa wagon z bieżącego położenia, przesuwa go o jednej krok poziomo a następnie ponownie go
rysuje. Jeśli zmienisz współrzędne, stary rysunek wagonu nie zostanie odwzorowany poprawnie.
Funkca erase usunie obiekt używając aktualnych współrzędnych! To jest powód używania private i
protected w klasach. Możesz upewnić się ,że tylko funkcje składowe używają tych danych składowych
a , ponieważ kodujesz i testujesz je, może zagwarantować ,że będą działać. Można twierdzić ,ze
kodujesz również program i dlatego wiesz co zrobić z tymi danymi składowymi. Nie rób tego! Nigdy
nie lekceważ swojej zdolności do namieszania w programie! Wreszcie, najważniejszy argument
przemawiający za utrzymanie większości danych składowych niepublicznymi jest to ,że nigdy nie
powinieneś budować swojego oprogramowania, myśląc ,że będziesz jedynym użytkownikiem. Co
gorsza, nigdy nie zakładaj ,że zrobisz program, użyjesz, a potem wyrzucisz. Jeśli staniesz się
profesjonalnym programistą, będziesz tworzył oprogramowanie dla innych użytkowników.
Oprogramowanie może być budowane w zespołach, a to co zbudujesz , będzie wykorzystane przez
kogoś innego do budowy czegoś większego. Należy podjąć każdą możliwość uniknięcia błędów.
Użycie argumentów w konstruktorze
Kolejną alternatywą jest zezwolenie funkcji konstruktora na odbieranie współrzędnych jako
argumentów. Na przykład
wagon :: wagon (int x0, int y0)
{
x=x0;
y=y0;
…
Jeśli konstruktor jest modyfikowany w ten sposób (ups- nie zapomnij również zmodyfikować
deklaracji konstruktora w deklaracji klasy), wagony mogą być umieszczane gdziekolwiek kiedy są
deklarowane
wagon front (120,220);
...
wagon caboose(60,220);

Konstruktor bez parametrów jest znany jako domyślny. Zawsze dobrym pomysłem jest dołączanie
konstruktora domyślnego do klasy nawet kiedy masz konstruktor z parametrami.
Użycie funkcji składowej
Możesz rozważyć jeszcze inną alternatywę – dołączenie funkcji składowej do umieszczenia wagonu w
danej lokalizacji. Jest to rozsądne i dużo lepsze niż tworzenie współrzędnych publicznymi. Ta funkcja
składowa może sprawdza podane współrzędne aby upewnić się ,że są poprawne

Wypróbuj



Zmień klasę wagon aby pokazać obraz przypominający lokomotywę. Dołącz kilka
dodatkowych prostokątów aby przedstawiały kabinę i komin
Zmodyfikuj klasę Clock na nową klasę (na przykład Clock1), aby funkcja składowa mark ( )
automatycznie resetowała zegar. Innymi słowy, jeśli chcesz czekać przez okres 5 sekund
możesz użyć
Clock1 mytimer;
for (int i=1;i<=20; i++)
{
mytimer.mark(5.);
}






Stwórz klasę pair , która składa się z dwóch sportowców. pair powinna mieć funkcję składową
ready , up, left i roght. Użyj tej kalsy do napisania programu , który pokazuje parę wykonującą
pajacyki
W implementacji funkcji składowej Clock :: wair(float), użyliśmy zmiennej willbe dla
przechowania bieżącego czasu. Spróbuj użyć Clock::time ( ) dla pobrania czasu
Usuń średnik po zamykającym nawiasie w deklaracji klasy wagon. Przyjrzyj się
komunikatowi błędu

Wywodzenie klas z klas istniejących
Tworzenie własnej klasy obiektów nie jest najciekawszym zachowaniem klas. Kiedy jest to możliwe ,
wyprowadzenie nowej klasy z istniejącej jest prawdziwym zadaniem – nie musisz robić tego co
odziedziczyłeś, i możesz zmodyfikować wszystko co ci nie pasuje. Mówimy ,że obiekty są
inteligentne ponieważ obiekty wiedzą jak robić rzeczy które im mówisz. Na przykład obiekty klasy
athlete wiedzą jak przyjmować pozycje gotowy w górę, w lewo i w prawo. Wiedzą także jak coś
”powiedzieć”. Tu nauczysz się tworzyć obiekty inteligentniejsze niż te poprzednie. Powyżej, w sekcji
Wypróbuj, była prośba o zmodyfikowanie klasy wagon. Aby zakończyć te ćwiczenia pomyślnie,
musisz wykonać jedną z następujących czynności




Weź stary kod, usuń części które nie są dłużej i wstaw nowe, potrzebne. W tym przypadku
masz tylko jeden fragment kodu implementujący tą nową klasę. Nie ma sposobu na użycie
starej klasy
Skopiuj stary kod a następnie dokonaj zmian w razie potrzeby. W tym przypadku masz dwie
wersje tej samej klasy Możesz nawet rozważyć użycie innej nazwy dla tej nowej klasy.
Możesz użyć obiektów z obu klas w tym samym programie

Druga alternatywa jest nieco wygodniejsza , ponieważ stara klasa pozostaje użyteczna i niezmienna.
Jeśli nie zmieni się , masz pewność ,że w kodzie nie zostały żadne nowe błędy. Ale teraz masz dwa
kawałki kodu do naprawienia, gdy masz problem! Innym problemem jest to ,że jeśli używasz dwóch
klas w tym samym programie, wspólny kod (niezmieniona część) będzie zduplikowana. Jeśli masz

dostępne dwa (lub więcej) fragmenty kodu , które zasadniczo są takie , jest to prawdziwy ból dla
zarządzającego oprogramowaniem.
Klasy pochodne
Programowanie obiektowe ma specjalną funkcję ułatwiającą ponowne użycie oprogramowani. Jeśli
chcesz użyć klasy obiektów, która jest bardzo podobna do istniejące, a mimo to chcesz aby działała
nieco inaczej, możesz stworzyć nową klasę z już istniejącej. W C++ , klasa oryginalna jest nazywana
klasą bazową; klasa która z niej się wywodzi jest nazywana klasą pochodną. Specjalny rodzaj wagonu,
który wygląda jak lokomotywa i specjalny rodzaj zegara który resetuje się po każdym okresie
oczekiwania, są dobrymi przykładami klas pochodnych . To prowadzi nas do nowych klas :
locomotive, która jest specjalnym rodzajem wagonu i timer, który jest specjalnym rodzajem Clock.
Każdy obiekt klasy pochodnej może być traktowany jako obiekt klasy bazowej z którego pochodzi.
Lokomotywę można nadal traktować jako wagon , a timer jako zegar. Każdy obiekt klasy
pochodnej może nadal być traktowany jako obiekt klasy podstawowej , z którego pochodzi.
Kokomotywę można nadal traktować jako wagon, a zegar może być nadal rozpatrywany jako zegar.
Faktycznie, lokomotywa jest kolejnym wagonem w całym pociągu. Dobrą rzeczą dotyczącą klas
pochodnych jest to ,że wszystko co już działa w klasie bazowej będzie automatycznie dziedziczone w
klasie pochodnej. Nigdy nie musisz duplikować tego co wcześniej istniało! Musisz się martwić tylko
specjalnymi cechami jakie chcesz zaimplementować w swojej nowej ,klasie dziedziczącej. Na
przykład, implementacja klasy locomotive nie musisz określać jak narysować koła lub wagon. Nie ma
również potrzeby wyjaśniania jak go przesunąć. Wszystko co trzeba określić jak narysować kabinę i
komin, których nie ma w klasie bazowej. Podobnie dla klasy timer, wszystko co musisz zrobić to
napisać funkcję składowa mark, która będzie resetował zegar za każdym razem
Tworzenie klas pochodnych
Aby uzyskać klasę jedną z drugiej, kroki są podobne do tych, kiedy tworzyłeś nową klasę:
1. Zadeklarowanie klasy – zadeklaruj wszystkie składowe, które nie istnieją w klasie bazowje (
musisz również zadeklarować funkcje składowe, które zastąpią istniejące funkcje składowe w
klasie bazowej). Kiedy zadeklarujesz klasę pochodną, należy wyraźnie wspomnieć, że ta klasa
jest pochodną danej klasy bazowej
2. Zdefiniuj klasę – napisz kod dla nowej funkcji składowej
Deklarowanie klasy pochodnej
Kiedy deklarujesz klasę pochodną , musisz stwierdzić ,że jest to klasa pochodna i musisz
zidentyfikować klasę bazową, z której pochodzi. Odbywa się to zaraz po podaniu nazwy, nowej klasy
pochodnej:
klasa pochodna nazwa klasy : public nazwa klasy bazowej
{
deklaracja składowej
}; // Nie zapomnij o średniku!
Zwróć uwagę na dodanie dwukropka , słowa kluczowego public i nazwy klasy abzwoej, która
identyfikuje klasę bazową z której dziedziczymy
Tu mamy listing deklaracji klasy timer:
class timer: public Clock
{
void mark (float time);

};
Definiowanie klasy pochodnej
Definicja nowej funkcji składowej może być następująca:
void timer::mark(float time)
{
watch(time);
reset();
}
Nowa klasa timer będzie nadal mogła wykonywa wszystkie funkcje składowe, które już istnieją w
klasie bazowej. Funkcje reset ( ) , time ( ) , watch ( ) i wait () są dziedziczone z klasy bazowej. Nie
musisz określać nic więcej o nich. Właściwie nie wiesz jak one działają! To jest dziwne dziedziczeni –
dostajesz coś bez pracy
Klasy i obiekty w świecie rzeczywistym
Klasy i obiekty które są używane w programowaniu obiektowym , są pojęciami zapożyczonymi ze
świata realnego. Obiekty są rzeczami jakie widzimy wokół nas. Jakie to rzeczy? Cóż, wszystko co
istnieje – meble, samochód, światła na skrzyżowaniu, ptaki . Wszystko to są przykłady obiektów ( i
nie zapominał o obiektach wyświetlanych na ekranie komputera). Oczywiści , zdajesz sobie sprawę,
że niektóre z tych obiektów są podobne. Mogą wyglądać podobnie lub mieć podobne cechy. Możemy
powiedzieć ,że przedmioty o tych samych cechach należą do tej samej klasy. Możemy łatwo
zidentyfikować pewne klasy:






Klasa obiektów koledzy
Klasa obiektów światła stop
Klasa obiektów meblowych
Klasa obiektów ptaki
Klasa obiektów ekranowych

Klasa jest zbiorem wszystkich obiektów, a nie jednego, określonego. Jest więc klasa obiektów światła
stop ,ale światło stop na ulicy jest obiektem pojedynczym. Ponadto klasy można podzielić aby
zrozumieć to lepiej. Na przykład:




Możemy podzielić klase meble ma biurka, krzesła, lampy, łóżka itp.
Możemy sklasyfikować ptaki na wiele gatunków
Możesz sklasyfikować swoich kolegów

Klasy rodzicielskie i klasy potomne
Poniżej mamy klasę person, która ma potomstwo męskie i żeńskie. Potem pokazuje obiekty tej klasy
na dole.

Na tym prosty obrazku jest coś więcej niż widać. Jeśli spojrzysz, zauważysz ,że wszystkie obrazki
„schodzą” z góry. Obrazek ilustruje klasę person definiującą podstawowe ciało używane w kolejnych
klasach. Z klasy person wychodzą dwie inne klasy, male person i female person. Pamiętaj ,że zarówno
male i female są person. Obie klasy mają wszystkie podstawowe atrybuty person, z wyjątkiem tych ,
które nie są określone w klasie person. W naszym zbyt uproszczonym świecie, male ma spodnie a
female spódnice i długie włosy. Pamiętaj ,że klasa pochodna (lub potomstwo) ma wszelkie atrybuty
kalsy bazowej (lub nadrzędnej) .Dlatego male person jest również person. Zauważ ,że klasa pochodna
oznacza specjalny rodzaj klasy wewnątrz istniejącej klasy bazowej. Male person jest specjalnym
rodzajem person, Female person jest innym specjalnym rodzajem osoby. Podobniem Circle jest
specjalnym rodzajem ScreenObj
Obiekty – określone instancje klasy
Person, male person i female person są nadal niejasne. Istnieje wiele osób, które mogą być oznaczone
tymi nazwami klas. Jeśli chcesz odwołać się od określonej osoby, musisz wskazać jedną ,konkretną
osobę – konkretne wystąpienie klasy. Ponownie, nasz uproszczony przykład, pokazuje grupę postaci
na dole. Są one specyficzne. Teraz mówimy o Bilu , Joe czy Tracy i innych ,ale Bill nie jest klasą! Bill
jest jednym, konkretnym facetem który należy do male person. Bill jest obiektem należącym do klasy
male person. Joe, Dan czy Paul również należą do klasy male person. Podobnie Teresa, Judie czy Trac
są obiektami należącymi do klasy female person. Wszystkie te obiekty również należą do klasy person
.W swoich programach, możesz również użyć obiektów do przedstawienia świata realnego. Używałeś
obiektów koła , kwadraty, pola i zegary.
Specjalny rodzaj obiektów ekranowych
Idea wprowadzenia klasy z innej została w dużym stopniu wykorzystana przez Obiekty Ekranowe
.ScreenObj to klasa ,która pozwala na umieszczanie, zmianę rozmiaru ,usuwanie , pokazani
pokolorowanie obiektów na ekranie. Klasa Bo jest pochodnąScreenObj. Innymi słwy, Box jest
specjalnym rodzajem ScreenObj. Możesz zrobić coś z Box , co możesz zrobić ze ScreenObj. Jednak
możesz również oznaczyć i „powiedzieć” coś z Box. Pomysł jest bardzo prosty: jeśli chcesz stworzyć
klasę, która jest dziedziczona musisz zrobić co następuje:




Nadaj nazwę nowej klasie i wskaż istniejącą klasę z której chcesz dziedziczyć. Na przykład,
nowa klasa może być Box i będzie wskazywała ,że pochodzi ze ScreenObj. Klasą może być
również athlete, a my wskażemy ,że pochodzi ze Stage
Zadeklaruj dowolne zmienne lub obiekty, które będą istnieć w nowej klasie, a nie istnieją w
klasie bazowej. Każdy obiekt klasy Box może mieć dane, takie jak etykieta i komunikat d
wydrukowania. Dane te nie istnieją w zwykłej ScreenObj. Każdy obiekt klasy athlete będzie



miał kilka obiektów : głowa, tułów, lewe ramię, prawe ramię, lewa noga, i prawa noga .
Obiekty te nie istnieją w zwykłym Stage
Zadeklaruj i napisz kod dla wszystkich funkcji, które będą istnieć w nowej klasie a nie
istniejące w klasie bazowej. Każdy obiekt klasy Box musi wiedzieć jak etykietować i mówić.
Każdy obiekt klasy athlete musi wiedzieć jak założyć, gotowe, w górę, w lewo, w prawo itd.

Obiekty nowej ,dziedziczonej klasy zawierają wszystkie dane i funkcjonalności klasy bazowej a także
nowe dane i funkcje, które zostały specjalnie dodane podczas tworzenia klasy pochodnej. Musimy
tylko napisać programy dla tych funkcji , które zostały dodane. Możemy całkowicie wykorzystać całe
istniejące oprogramowanie. Poniżej widać zależność między klasą bazową ScreenObj a klasami
pochodnymi Circle i Box. Obiekty klasy SrceenObj zawierają dane i funkcje wylistowane w
prostokącie ScreenObj

Zwróć uwagę ,że prostokąt Box zawiera prostokąt SreenObj. Dlatego też, Box zawiera swoje własne
dane i funkcje składowe, jak również te dziedziczone z klasy SreenObj. Podobnie obiekty klasy
Circle zawierają wszystkie składowe zamknięte w okręgu Circle , które , oczywiści również zawierają
prostokąt ScreenObj.
Dziedziczenie charakterystyk z klas bazowych
Inny sposób przedstawienia związków między klasami jest użycie diagramu hierarchicznego, jak
pokazano poniżej

Na tym schemacie, każde pole reprezentuje klasę obiektów. Te klasy ,które są używane jako bazowe z
których wyłaniają się nowe klasy pokazane powyżej, i są powiązane z klasami pochodnymi poniżej.
Na przykład klasa ScreenObj jest bazową dla klas Circle, Square, Box i Stage. Klasa Stage jest

bazowa dla klasy athlete. Również, chociaż tego nie pokazano, klasa athlete jest bazową dla klasy
Robot (nic dziwnego , skoro wyglądają tak samo). Nomenklatura C++ obejmuje klasy podstawowe i
pochodne. Często odnosi się również do klas nadrzędnych i podrzędnych lub odnosić się do klas
przodków i potomnych (zamiast bazowych i pochodnych). Klasa pochodna zawiera wszystkie
charakterystyki klasy bazowej. Jest to nazywane dziedziczeniem. Klasa pochodna ma albo dodatkowe
dane albo dodatkowe funkcje (lub oba). Obiekt należący do klasy pochodnej może nadal być
traktowany jako obiekt klasy podstawowej.: Circle jest ScreenObj. ponieważ można użyć Circle tam
gdzie możesz użyć ScreenObj. Przeciwnie jednak nie da rady.
Uwaga. Chociaż każdy Circle jest ScreenObj, ScreenObj nie koniecznie jest Circle
Zastępowanie nieodpowiednich funkcji dziedziczonych
W porównaniu do ScreenObj, Circle nie ma żadnych dodatkowych składowych. Jednak, możesz
zastanawiać się dlaczego powtarzamy funkcje składowe show i erase w każdej klasie. Po wszystkim,
czy koła i pola nie dziedziczą tych funkcji składowych z klasy ScreenObj? Robią to, ale nie jest to
procedura dla rysowania koła innego niż rysowanie pola? Jaki kształt zostanie narysowany jeśli
użyjemy funkcji show ScreenObj? Mogą wystąpić przypadki, w których dziedziczona funkcja nie jest
właściwa. Musisz dostarczyć innej funkcji dla wykonania równoważnej akcji. W tym przykładzie,
chociaż Obiekt Ekranowy ma współrzędne, rozmiar i kolor, nie ma zdefiniowanego kształtu. Dlatego
funkcja show nie może pokazać czegokolwiek! Pola ,koła i kwadraty mają kształt i mogą być
rysowane, ale procedura , która rysuje pole nie jest taka sama jak ta, która rysuje koło lub kwadrat.
Każda z tych klas będzie miała inną funkcję show. Ale co się wydarzy z odziedziczoną funkcję show?
Jest odziedziczona, prawda? Ta jest. Jednak automatycznie się rozumie ,że jeśli użyjesz obiektu klasy
Circle i wyświetli się show, show, które jest zdefiniowany dla kręgu klasy. Jest to istota polimorfizmu,
o czym pomówimy później.
Uwaga. Choć funkcja show dla ScreenObj jest fałszywa, musi istnieć. Jeśli prototyp funkcji ni jest
zawarty w deklaracji klasy, kompilator nie pozwala obiektom tej klasy na użycie tej funkcji składowej
Klasa athlete
Klasa athlete pochodzi ze Stage, która z kolei pochodzi ze ScreenObj. Wszystkie obiekty klasy
ScreenObj mają zbiór zmiennych x,y i z które reprezentują współrzędne ekranowe środka obiektu.
Mimo ,że są tylko dwa wymiary, można zastosować współrzędną z do umieszczenia obiektu za
innym. Oto deklaracja danych składowych dla klasy ScreenObj

protected:
float x,y,z; // Screen coordinates of object
int colorbrush,colorpen; // Inside color and contour
float size,length;
Ponieważ wszystkie te dane składowe są protected, są one tylko dziedziczone, ale również dostępne z
klas potomnych takich jak Stage i athlete.
Więcej pochodnych klas
W następnym przykładzie otrzymamy dwie nowe klasy z athlete:


runner będzie zawierał obiekty podobne do athlete, ale będzie miał zdolność „biegania’.
Biegacz będzie przenosił swoje ręce i nogi podczas kroczenia a następnie przejdzie do
sąsiedniej loakcji na ekranie



skater, będzie również mieć możliwość „biegania”. Jednka, ponieważ biegać będzie na
łyżwach, łyżwiarz przesunie się wzdłuż kilku sąsiadujących miejsc, zanim przejdzie z jednej
nogi na drugą

Najtrudniejszym zadaniem w tej implementacji jest symulacja ruchów ramion i nóg. Można to zrobić
badając jak sportowiec jest zbudowany ale zaoszczędzisz sporo czasu i podam ci parę funkcji, stepleft
i stepright, które zrobią tą sztuczkę. Na poniższym rysunku widać jak sportowcy kroczą w prawo i w
lewo. Animowana sekwencja – ready, stepright, ready , steplefst – jest pokazana poniżej i tworzy
iluzję że sportowcy ruszają nogami i rękami

Funkcja stepright rysuje sportowca z prawą nogą i lewym ramieniem podniesionym (z punkt widzenia
obserwatora). Funkcja stepleft robi o samo z lewą nogą i prawą ręką. Obie funkcje mogą odbierać
argument zmiennoprzecinkowy, który wyraża czas , w sekundach, utrzymywania obrazu w danej
pozycji.
// const int armsize=20,armwidth=6;
void runner::stepright(float time) // c6run.h
{
Clock any;
erase();
leftarm.resize(armsize/2,armwidth);
leftarm.place((x-(armsize+armwidth)/2.),y-armsize/4);
rightleg.resize(armsize/2,armwidth);
rightleg.place(x+(armsize/2.-armwidth),y+3*armsize/4);
show();
any.wait(time);
}
void runner::stepleft(float time)
{
Clock any;
erase();
rightarm.resize(armsize/2,armwidth);
rightarm.place(x+(armsize+armwidth)/2,y-armsize/4);
leftleg.resize(armsize/2,armwidth);
leftleg.place(x-(armsize/2-armwidth),y+3*armsize/4);
show();
any.wait(time);
}

Sportowcy którzy biegają i jeżdżą na łyżwach
Ponieważ wiemy jak narysować sportowca w tych nowych pozycjach, funkcja run ( ) zasadniczo
składa się z następujących kroków:







Krok w lewo
Gotowy
Przesuń o jedną pozycję
Krok w prawo
Gotowy
Przesuń o jedną pozycję

Wskazówka Pamiętaj aby usunąć obrazy bezpośrednio przed ich przeniesieniem ponieważ funkcja
erase po prostu odświeża obraz z bieli w bieżącej lokalizacji. Jeśli przesuniesz obrazek a potem go
usuniesz, fragment obrazu ze starej lokalizacji nie zostanie usunięty. Bardzo prosto jest przesunąć
sportowca. Ponieważ biegacz jest sportowcem ( a zatem obiektem Stage) możemy użyć funkcję
składową place ( ) aby umieścić biegacza w dowolnym miejscu. Ponadto, ponieważ już znamy
współrzędne x i y , możemy łatwo ustalić , gdzie będzie następna lokalizacja. W tej implementacji
tworzymy biegacz tylko z lewej strony do prawej ekranu co oznacza ,że współrzędna x będzie
zwiększana przy każdym ruchu. Oto implementacja funkcji składowej run ( ):
void runner::run()
{
stepleft(.1);
erase();
ready(.1);
stepright(.1);
erase();
ready(.1);
erase();
place(x+1,y);
ready(0.);
}
Upewnij się ,że nie aktualizujesz wartości współrzędnych ekranowych . Funkcja składowa place ()
będzie aktualizował współrzędne wszystkich obiektów zawartych w obiekcie Stage przez wyliczenie
współrzędnej między nowymi współrzędnymi (podanymi jako argumenty do place ( ) ) a poprzednimi
współrzędnymi (wartości x i y). Uwaga : Jeśli zmienisz wartość x lub użyjesz x++ jako parametr,
nowe i stare współrzędne będą takie same, a żaden ruch nie będzie miał miejsca. Deklaracja klasy
runner jest następująca :
class runner: public athlete
{
protected:
void stepleft(float);
void stepright(float);
public:
void run();
}; // Nigdy nie zapomnij o średniku!
Warto zachować funkcje składowe stepleft i stepright jako protected , ponieważ uniemożliwi to
wspólnym fragmentom programu używanie tych funkcji ,ale umożliwi funkcjom składowym klas
potomnych (takich jak skater) ich użycie. Deklaracja klasy skater może być następująca
class skater:public runner

{
public:
void run();
};
Nadpisywanie dziedziczonej funkcji : polimorfizm
Zauważ ,że stepleft i stepright nie są zadeklarowane ponownie w powyższym przykładzie. Są one
dziedziczone z klasy bazowej runner. Możesz myśleć , że dziwne jest , że deklarujemy funkcję
składową o tej samej nazwie ,którą już dziedziczyliśmy! Co się wydarzy w tym przypadku? Kiedy
powiesz łyżwiarzowi aby ruszył obiekt będzie używał funkcji składowej run ,która została
zadeklarowana dla kalsy skater i nie użyje odziedziczonej. Zasadniczo, jest to to co nazywamy
polimorfizmem w programowaniu zorientowanym obiektowo. Możesz określić różne sposoby obsługi
danego żądania ( run () ), zależnie od klasy obiektów jakich używamy. Funkcja run ( ) dla łyżwiarza
symuluje łyżwiarza ślizgającego się na odległość, naprzemiennie stając na każdej stopie. oto
implementacja:
void skater::run()
{
for(int i=1;i<=5;i++)// Move 5 steps
{ // Standing on left foot:
stepleft(.1);
erase();
place(x+1,y);
ready(0.);
}
for(i=1;i<=5;i++) // Move 5 steps
{ // Standing on right foot:
stepright(.1);
erase();
place(x+1,y);
}
ready(0.);
}
Możesz sprawić ,że obaj sportowcy będą prowadzeni przez użycie programu takiego jak :
void mainprog()
{
runner jane;
jane.place(20,80);
skater julia;
int k;
for (k=1;k<=10;k++)
julia.run();
for (k=1;k<=10;k++)
jane.run();
}
Co jeśli chcesz aby łyżwiarz poruszał się jak biegacz? Powinien być w stanie zrobić to, ponieważ
łyżwiarz nadal jest biegaczem. Wszystko co musisz zrobić to użyć funkcji składowej run ( ), do
której łyżwiarz jest uprawniony jako składowa klasy runner, zamiast używać standardowej funkcji
składowej standardowej należącej do klasy skater. Aby to zrobić, zakwalifikuj funkcję run ( ) z nazwą
klasy runner. W tym przykładzie, wystarczy dołączyć następujące instrukcje:

for (k=1;k<=10;k++)
julia.runner::run();
aby Julia była biegaczką
Polimorfizm zdefiniowany
Polimorfizm jest pojęciem pochodzącym z greckiego. Oznacza „wiele kształtów”. Obiekty, które mają
wspólne pochodzenie mogą przyjmować wiele kształtów i nadal są traktowane . Zauważ że biegacz i
łyżwiarz mogą biegać. Jednak sposób biegania łyżwiarza nie jest taki sam jak biegacza. Miłą rzecza
jest to ,że nie musisz się tym martwić. Możesz po prostu powiedzieć ,że którykolwiek z nich ma się
uruchomić. Ta koncepcja została już zbadana przez Obiekty Ekranowe. Wszystkie mogą być
pokazane, skasowane i umieszczone gdziekolwiek. Niemniej jednak sposób pokazania kwadratu nie
jest taki sam jak pokazanie okręgu, atlety, robota , sceny itp. Obiekty z klasy ScreenObj rzeczywiście
mają wiele kształtów!
Klasa Stage i Polimorfizm
Obiekty Stage są szczególnie interesującym przypadkiem, ponieważ obiekt Stage może zawierać kilka
innych Obiektów Ekranowych, w tym inne obiekty Stage. Na przykład, możesz wstawić atletę
(którego atrybuty są dziedziczone z klasy Stage) i biegacza (którego atrybuty również są dziedziczone
z klasy Stage). Kiedy obiekt Stage ma się pokazać, będzie dokładnie wiedział jak pokazać każdą część
siebie. Jednak nie zbadaliśmy w pełni możliwości polimorfizmu. Na przykład załóżmy ,że masz
funkcję , która pobiera biegacza jako argument
void march(runner volunteer)
{
volunteer.run();
}
Jeśli masz poniższy program
runner smith;
skater yamaguchi;
march (smith);
march (yamaguchi);
możesz oczekiwać ,ze spowoduje to ,że smith będzie biegał jak biegacz a yamaguchi jak łyżwiarz. To
się nie wydarzy. Funkcja march ( ) wie tylko że zostanie użyty runner. Kiedy ta funkcja jest
kompilowana (tłumaczona na język maszynowy), nie ma informacji określających , który biegacz
zostanie użyty. Tylko wtedy kiedy program jest wykonywany, funkcja odbierze albo smith albo
yamaguchi. Jednak w tym miejscu jest już za późno! Funkcja została przetłumaczona na język
maszynowy, i sądzi ,że właściwym działaniem jest użycie funkcji run ( ) zdefiniowanej dla runnera.
Aby przesunąć decyzję o wybraniu funkcji run ( ), możemy określić ,że funkcja run ( ) runnera jest
funkcją wirtualną. Jest to robione przez proste dołączenie w deklaracji klasy runner, słowa
kluczowego virtual w prototypie funkcji run (). Na przykład:
virtual void run ();
zaleca kompilatoroi unikanie przyklejenie funkcji run () klasy runner, co umożliwia późniejsze
zastąpienie go dowolną inną wersją. Oczywiście sprawia to ,ze program jest nieco większy i
wolniejszy.

Wypróbuj












Zmodyfikuj funkcję składową skater::run() tak aby łyżwiarz musiał podjąć pewne kroki
(biegać jak biegacz) zanim przejdzie do ślizgania
Ponieważ obaj ,łyżwiarz i biegacz są sportowcami powinni móc zachowywać się jak
sportowcy. Napisz program, który deklaruje biegacza i łyżwiarza i każ im wykonać pajacyka,
potem bieg a następnie wykonaj kolejnego pajacyka
Chociaż biegacz jest sportowcem , sportowiec nie jest biegaczem. Jeśli zadeklarujesz
sportowca i każesz sportowcowi run ( ), co się wydarzy?
Funkcja junpjack , którą rozwinąłeś pobiera argumenty klasy athlete, może również pobierać
runner i skater jako argumentu. Wypróbuj to i zobacz jak działa
Napisz funkcję goaway(runner someone), Funkcja ta powinna sprawiać ,że biegacz, który
został przekazany jako argument biegnie 10 kroków. Użyj tej funkcji z obiektem klasy runner,
i z obiektem klasy skater. Zobacz wyniki
Dołącz funkcję konstruktora do klasy skater która zawiera deskorolkę na stopach łyżwiarza.
Możesz łatwo skonstruować deskorolkę z prostokąta i dwóch okręgów Uwaga. Ponieważ
łyżwiarz pochodzi ze Stage, możesz po prostu insert () prostokąt i dwa koła
Klasa wagon jako implementowana nie pozwala użytkownikowi na umieszczenei, usunięcie i
pokazanie wagonu. Jest tak ponieważ wagon nie jest potomkiem ScreenObj. Zaimplementuj
inną wersję klasy wagon, wywodząc ja ze Stage. W tym przypadku nie musisz deklarować
obiektu Stage - klasa jest już obiektem Stage.

Rozwijanie bardziej zaawansowanych aplikacji
Zdolność do rozwijania aplikacji jest istotą zawodu programisty. Zdolność ta zostanie rozwijana w
dalszej części. Tu będziemy kontynuować poprawę umiejętności przez skompletowanie dwóch
krótkich projektów:



Opracowanie poprawionego terminala kasowego używającego klas
Opracowanie symulacji satelitarnej przy użyciu klas

Krótki Projekt 1 – Ulepszony Terminal Kasowy
Nauczysz się jak przekształcić terminal kasowy jaki stworzyliśmy wcześniej . Celem jest użycie jak
największej liczby funkcji o jakich się nauczyłeś.. Funkcjonalność terminala będzie taka sama jak
funkcjonalność poprzedniego terminala. Tu zobaczysz jak przekształcić terminal w obiekt. Pozwoli ci
to pracować na ciekawych rozszerzeniach w kolejnych częściach.
Wybór interfejsu programisty – użytkownika
W miarę postępów w karierze programisty coraz więcej ludzi będzie używało twojego programu.
Niektórzy będą używali go jako użytkownicy końcowi. Na przykład sprzedawczyni w sklepie będzie
używał programu terminala jako użytkownik końcowy. Nie wie ona jak zbudowany jest program.
Jedyne co chce wiedzieć, to jak uderzać po prawej stronie aby wykonać swoją pracę. Jest jednak inny
rodzaj użytkownika których musisz być świadom.
Użytkownik Programista
W świecie , w którym oprogramowaniem jest bardzo skomplikowane , programiści używają
programów, które zostały opracowane przez innych programistów aby produkować lepsze
oprogramowanie. Podczas projektowania oprogramowania dla użytkowników programistów, musisz
również zadbać aby było proste w użyciu. Bieżący projekt polega na stworzeniu klasy terminala
kasowego, więc obiekt tej klasy może być użyty w programie dla wygenerowania produktu

końcowego – terminala. W tym przypadku zaimplementujemy klasę a ty będziesz jej używał. Będziesz
swoim użytkownikiem programistą. Jednak nie zawsze tak jest.
Sprzęganie
Może być wiele sposobów implementacji terminala jako klasy. Jedną z możliwości jest stworzenie
terminala tylko do obsługi. Oznacza to ,że główny program, poza tworzeniem terminala musi
wystosować wywołanie tylko do jednej funkcji aby zadziałała. Główna funkcja mogłaby wyglądać
następująco.
void mainprog()
{
terminal cashregister;
cashregister.operate();
}
To będzie rzeczywiście prosty interfejs dla programisty, który używa twojej klasy. Klasa która robi
wszystko sama w sobie może jednak nie być najlepszym pomysłem. Możesz rozważyć włączenie
niektórych działań, które umożliwią programiście manipulowanie obiektem z większą elastycznością.
Wybór interfejsu użytkownika końcowego
Dobrym pomysłem jest zachowanie interfejsu do jakiego przyzwyczaił się użytkownik .Zawsze
zmieniając interfejs użytkownika - przenosząc pola w inne miejsca – zadaj sobie pytanie , czy
użytkownik znajdzie czas aby przyzwyczaić się do zmian. Czasami użytkownicy nie lubią zmian!
Deklarowanie i definiowanie klas
Klasa terminal powinna zawierać większość zmiennych i obiektów które były obecne w poprzednim
programie. Prowadzi to do poniższej deklaracji:
class terminal
{
protected:
float tax,amount,price,saletotal,change;
Box Price,Cur_Total;
Box Saletotal,Amount,Change;
void items(); // Process items in a sale
public:
terminal();
void operate();
};
W tym przypadku nie możesz zainicjować pól w deklaracji klasy. To zadanie musisz pozostawić
konstruktorowi. W deklaracji klasy nie można ustawić wartości początkowych.
Kod konstruktora
Kod konstruktora jest relatywnie posty. Jedyny powód dla którego wygląda na długi jest to ,że pola
muszą być pozycjonowane i dostarczane z etykietami
terminal::terminal()
{
tax=ask(“Enter the sale tax %”)/100.;
Price.place(450,100);
Price.label(“Price:”);
Cur_Total.place(450,140);
Cur_Total.label(“Subtotal:”);

Saletotal.place(450,180);
Saletotal.label(“Total Sale:”);
Amount.place(450,220);
Amount.label(“Amount Tendered”);
Change.place(450,260);
Change.label(“Change:”);
}
Funkcja składowa operate ( )
Funkcja składowa operate ( ) rzeczywiście wywołuje pracę terminala . Możesz zauważyć ,że funkcja
ta przypomina dokładnie to co zostało zrobione w poprzednim programie. Pętla obsługuje sprzedaż
każdego klienta. Po każdej sprzedaży wyświetlana jest suma, i wyliczana jest reszta. Aby uprościć
kod, pętla która obsługuje każdy element w sprzedaży jest obsługiwana przez inną funkcję items( ).
Zauważ ,że użytkownik programista nie powinien wywoływać funkcji składowej items (). Funkcja ta
została stworzona do użytku wewnętrznego. Z tego względu ta funkcja składowa nie jest publiczna. A
oto kod funkcji operate ( ):
void terminal::operate()
{
float tendered,change;
for(;;)
{
saletotal=0.;
Price.say(“ “);
Cur_Total.say(“ “);
Saletotal.say(“ “);
Amount.say(“ “);
Change.say(“ “);
items();
Saletotal.say(saletotal);
amount=ask(“Enter amount tendered:”);
Amount.say(amount);
change=amount-saletotal;
Change.say(change);
if(!yesno(“Another customer?”))break;
}
}
Zauważ ,że wszystkie wartości i wyświetlane pola są usuwane na początku każdej sprzedaży. Potem ,
funkcja składowa items ( ) obsługuje wszystkie te pozycje w sprzedaży. Po wykonaniu tej czynności,
wszystkie pola są aktualizowane odpowiednimi informacjami. Ostrzeżenie . W powyższym programie
użyto dwóch bardzo podobnych nazw dla dwóch różnych rzeczy : są to pole Change (z dużej litery) i
nazwa zmiennej change (pisana z małej litery)
Funkcja składowa items ( )
Funkcja items () służy celom bardzo podobnym do tych z funkcji getitems ( ). Dodaje wszystkie
pozycje zakupione przez tego samego klienta . Kod dla funkcji items () jest następujący:
void terminal::items()
{
for(;;)
{
price=ask(“enter the price:”);
saletotal=saletotal+price;

Price.say(price);
Cur_Total.say(saletotal);
if(!yesno(“Another item?”)) break;
}
saletotal=saletotal*(1+tax);
Saletotal.say(saletotal);
}
Kompletny listing programu
Program główny
#include “franca.h”
#include “c6term.h”
void mainprog()
{
terminal cashregister;
cashregister.operate();
}
Plik nagłówkowy
#ifndef C6TERM_H
#define C6TERM_H
#include “franca.h”
class terminal
{
protected:
float tax,amount,price,saletotal,change;
Box Price,Cur_Total;
Box Saletotal,Amount,Change;
void items(); // Process items in a sale
public:
terminal();
void operate();
};
terminal::terminal()
{
tax=ask(“Enter the sale tax %”)/100.;
Price.place(450,100);
Price.label(“Price:”);
Cur_Total.place(450,140);
Cur_Total.label(“Subtotal:”);
Saletotal.place(450,180);
Saletotal.label(“Total Sale:”);
Amount.place(450,220);
Amount.label(“Amount Tendered”);
Change.place(450,260);
Change.label(“Change:”);
}
void terminal::items()
{
for(;;)
{
price=ask(“enter the price:”);
saletotal=saletotal+price;

Price.say(price);
Cur_Total.say(saletotal);
if(!yesno(“Another item?”)) break;
}
saletotal=saletotal*(1+tax);
Saletotal.say(saletotal);
}
void terminal::operate()
{
float tendered,change;
for(;;)
{
saletotal=0.;
Price.say(“ “);
Cur_Total.say(“ “);
Saletotal.say(“ “);
Amount.say(“ “);
Change.say(“ “);
items();
Saletotal.say(saletotal);
amount=ask(“Enter amount tendered:”);
Amount.say(amount);
change=amount-saletotal;
Change.say(change);
if(!yesno(“Another customer?”))break;
}
}
#endif

Krótki Projekt 2 – Satelity
Program jaki stworzyliśmy wcześniej zostanie teraz przejrzany i poprawiony przy użyciu obiektów.
W rzeczywistości koła były użyte do reprezentowania gwiazdy (Słońce), planety (Ziemia) i satelity
(Księżyc). Ogólnie rzecz biorąc, obiekty te poruszają się wokół innych obiektów w określonej
odległości i prędkości kątowej. Jeśli myślisz abstrakcyjnie , zamiast używać zwykłej nomenklatury,
która rozróżni między gwiazdami, planetami a satelitami, można wszystkie je potraktować jak satelity.
Ziemia , a także inne planety w Układzie Słonecznym, jest satelitą orbitującą wokół Słońca. Może
rozważyć ,że Słońce krąży wokół dowolnego odległego ciała z prędkością i ,że samo się kręci. To
abstrakcyjne myślenie prowadzi do idei stworzenia nowej lasy obiektów – satelitów. Satelity mogą
być używane do uproszczenia wcześniejszego programu i mogą być również wykorzystywane w
innych aplikacjach. Satelita może być reprezentowany przez okrąg , który porusza się w okrągłym
wzorze wokół określonego punktu , lub bardziej intersująco, wokół innego satelity (włącznie z sobą).
Oprócz wszystkich typowych cech okręgu, satelity mają następujące cechy:





Planeta na orbicie. Planeta podaje współrzędne punktu wokół orbituje
Odległość od tej planety .Jest to promień orbity
Prędkość kątowa ruchu
Obecny kąt na orbicie Kąt ten i promień stanowią współrzędne biegunowe satelity w stosunku
do planety

Ponadto satelity powinny wiedzieć jak przemieszczać się z jednego miejsca do kolejnego w miarę
upływu czasu. Jednak, zamiast używać równania zależnego od casu do obliczania pozycji, można

zdefiniować funkcję move, która będzie wywoływana dla każdej ramki rysunku (co 30 sekund).
Funkcja ta oblicza współrzędne satelity po upływie każdej fazy czasowej
Projektowanie klasy satellite
Oto deklaracja klasy satellite
class satellite: public Circle
{
protected:
float xplanet,yplanet;
float radius,omega,wspeed;
public:
satellite();
move();
};
Dane składowe zawierają współrzędne planet (zauważ ,ze nie potrzebujesz planety – musisz tylko
wiedzieć gdzie jest). , promień orbity (radius), aktualny kąt (omega) i prędkość kątową na jednostkę
czasu (wspeed). Istnieje kilka wyborów projektowych dotyczących prędkości kątowej. Ostatecznie
musisz wiedzieć ile radianów satelita przesuwa się na ramkę czasu (30 sekund), Jednak, możesz
zdecydować aby użytkownik klasy (w tym on sam( określi stopnie na sekundę, mimo,że konwertujesz
tą wartość na radiany i ramki czasowe.
Używanie konstruktora
Funkcja konstruktora jest zawsze pożądana, dzięki czemu możemy kolorować, rozmiar, umieszczać i
wykonywać inne inicjalizacyjne zadania z tym obiektem. Funkcja move , omawiana wcześniej,
powinna wywoływać ruch satelity do nowego położenia na orbicie po upłynięciu czasu. Jasne jest ,że
możesz użyć funkcji takie jak move (t) dla określenia bieżącego czasu i obliczenia pozycji na tę
chwilę. Niestety, deklaracja klasy powyższa nie jest właściwa. Jak ustawimy wartości dla danych
składowych? Jedną z alternatyw jest umożliwienie konstruktorowi na pobranie tych wartości jako
parametrów. To zadziała , ale kiedy wartość jest ustawiona, nie może być zmieniona chyba ,że
spełniony jeden z następujących warunków:



Dana składowa jest publiczna
Istnieje funkcja składowa która pozwala na zmianę tych wartości

Chociaż jeśli pomyślisz ,że niektóre elementy danych składowych , takie jak promień, współrzędne
planety lub prędkości kątowej nigdy się nie zmienią, możesz być zdziwiony co można osiągnąć
niewielką elastycznością. Funkcje składowe mogą być dołączone dla zmiany poniższych elementów:




Współrzędne planety
Promień
Prędkość kątowa

Określenie systemu współrzędnych dla Satelitów
Wreszcie, bardzo przydatne będzie konwertowanie ze współrzędnych biegunowych do współrzędnych
kartezjańskich. Dołączymy funkcję pollaryxy ( ) w klasie. Oto deklaracja zaproponowana dla projektu:
class satellite: public Circle
{
protected:
float xplanet,yplanet;
float radius,omega,wspeed;
void polarxy(float r,float theta,float x0,

float y0,float &x,float &y);
public:
satellite();
void center(float x,float y);
void dist(float rad);
void angle(float ang);
void speed(float ws);
void move();
void center(satellite &another);
};
Istnieją dwie funkcje center (), które pozwolą ci zmieniać współrzędne planety. Funkcje te pozwolą ci
określić ,że planeta obraca się wokół danego punktu (x,y) lub wokół innej planety. W tym przypadku,
funkcja polarxy() może być modyfikowana tak ,aby nie było potrzeba argumentów. Może to być
dobry pomysł, ale pozostaje niezmodyfikowany więc możemy użyć tego samego kodu.
Implementacja klasy
Po zadeklarowaniu klasy, można opracować kod dla tych funkcji
Kod konstruktora
Tu mamy kod konstruktora
satellite::satellite()
{
color(2);
xplanet=yplanet=0;
radius=0;
omega=wspeed=0;
}
Nie ma nic specjalnego w tym konstruktorze. Zauwaź ,ze kolor satelity może być modyfikowany w
dowolnym momencie, ponieważ funkcja color ( ) jest publiczna dla okręgów.
Zmiana Centrum
Funkcje dla zmiany współrzędnych planet
void satellite::center(float xc,float yc)
{
xplanet=xc;
yplanet=yc;
}
void satellite::center(satellite &another)
{
center(another.x,another.y);
}
Czy widzisz coś interesującego w tym kodzie? Dlaczego druga funkcja używa współrzędnych x i y
innej planety? Czy te współrzędne są chronione? Rzeczywiście, są! Jednak chronione składowe mogą
być wykorzystywane przez funkcje składowe tej samej lub klasy pochodnej. Ponieważ druga funkcja
jest funkcją składową dla satellite, która jest dziedziczona z Circle, ma możliwość dostępu do
współrzędnych. Nie tylko współrzędne satelity są dostępne, ale są dostępne współrzędne innego
satelity, które są używane wewnątrz funkcji składowej. Umożliwia to użycie satelitów dużo bardziej
wygodniejszym dla włączenia drugiej wersji funkcji center ( ).Jest zdecydowanie łatwiej powiedzieć:
Moon.center (Earth);

niż określanie współrzędnych Ziemi w celu uwzględnienia w wywołaniu funkcji.
Aktualizacja Promienia, Kąta i Prędkości Kątowej
Funkcje aktualizacji promienia, aktualnego kąta i prędkości kątowej są proste
void satellite::dist(float rad)
{
radius=rad;
}
void satellite::angle(float ang)
{
omega=ang;
}
void satellite::speed(float ws)
{
wspeed=ws;
}
Przesuwanie
Wreszcie funkcja przesuwania satelity z jednej pozycji do kolejnej przedstawia się następująca:
void satellite::move()
{
omega=omega+wspeed;
polarxy(radius,omega,xplanet,yplanet,x,y);
}
Bardzo proste, prawda? Wszystko co musisz zrobić to zwiększyć bieżący kąt, a potem obliczyć nowe
współrzędne kartezjańskie. Nie ma potrzeby wywoływać funkcji place(x,y). Współrzędne
kartezjańskie są bezpośrednio aktualizowane za pomocą tej funkcji.
Program Nowe Gwiazdy
Kiedy dostępna jest klasa satellite możesz napisać nową wersję programu. Możemy zadeklarować
obiekty i zainicjować je jak niżej:
const float pi2=2*3.14159;
Stage universe;
Clock timer,sidereal;
satellite Sun,Earth,Moon;
Sun.resize(40);
Sun.origin(320,240);
Sun.scale(1.,-1.);
Earth.dist(120);
Earth.speed(pi2/36.5/30.);// In a 30th of a second
Earth.center(Sun);
Moon.resize(12);
Moon.dist(80);
Moon.color(3);
Earth.color(4);
Moon.speed(pi2/2.8/30.); // In a 30th of a second
universe.insert(Earth);
universe.insert(Moon);
Sun.show();
Pętla animacji jest prosta

for(;sidereal.time()<36.5;)
{
Earth.move();
Moon.center(Earth);
Moon.move();
universe.show();
timer.watch(.033);
timer.reset();
universe.erase();
}
Dlaczego Księżyc wskazuje ,że użyje Ziemi wewnątrz pętli? Czy nie można to zrobić tylko raz przed
pętlą,jak było to robione ze Słońcem? Nie, nie można! Problem jest taki ,że współrzędne Ziemi
zmieniają się, i to co faktycznie podajemy Księżycowi to nowe współrzędne Ziemi. Procedura ta nie
jest konieczna dla Słońca, ponieważ nie porusza się. Teraz widzisz dlaczego było użyteczne moc
zmienić współrzędne środka

C++ dla odpornych na wiedzę cz. IX
Jeśli musisz obsługiwać kilka obiektów tego samego typu, tablice są bardzo przydatne. ponieważ
eliminują potrzebę oznaczania każdego obiektu inną nazwą. To ogromnie upraszcza programy ,
ponieważ kod jest zasadniczo taki sam bez względu na to jaki obiekt ma być tablicowany. Nauczysz
się jak manipulować tablicami dowolnej klasy obiektów, w tym tablice zmiennych numerycznych.
Słowa zdania i tekst ogólnie mogą być manipulowane przy użyciu tablicy znaków. Wreszcie, aby dalej
rozwijać swoje umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji, wprowadzimy dodatkowe ulepszenia
terminala kasowego i symulacji satelitarnej.
Używanie Tablic
W tej części użyjemy sportowców dla zilustrowania celów tablic i używania tablic do oznaczania
kolekcji identycznych obiektów dowolnego typu. Po zrozumieniu wstępnych koncepcji za pomocą
tablicy sportowców, zbadamy i użyjemy więcej wspólnych tablic danych liczbowych. Nauczysz się jak
deklarować tablice, jak uzyskać dostęp do elementów tablicy, jak używać tablic w wyrażeniach, jak
przekazywać tablice jako argumenty, i jak odbierać tablice jako parametry w funkcjach.
Zrozumienie I Praca Z Tablicami
Tablica jest zbiorem obiektów tej samej klasy w której można wyznaczyć jeden z obiektów poprzez
pozycję w wierszu. Na przykład , jeśli atleta w klasie fitness są wyrównani i nie znasz ich nazw,
najłatwiejszą rzeczą do zrobienia będzie odniesienie do każdego z nich względem pozycji w wierszu –
pierwszy, drugi, trzeci …. Ważne jest aby zrozumieć wygodę korzystania z tablic. Weźmy bardzo prosty
przykład : Załóżmy ,że chcesz napisać program , który mówi pięciu atletom aby ćwiczyli.

Prawdopodobnie rozważysz możliwość stworzenia pięciu atletów i nadanie im imion
athlete Julia, Andrea, Ricardo, Andy, Michael;
Potem musisz powiedzieć każdemu z nich aby ćwiczył:
JumpJack(Julia);
JumpJack(Andrea);
JumpJack(Ricardo);
JumpJack(Andy);
JumpJack(Michael);

Cóż, możesz zrobić to tak, ale co jeśli sportowców będzie stu? A co jeśli tysiąc?
Wygodny sposób poradzenia sobie z tym problemem jest nadanie nazwy kolekcji sportowców, a potem
odniesienie się do każdego pojedynczo jako pierwszego, drugiego, trzeciego…. Proces byłby podobny
do następującego :
Niech Guy będzie zbiorem pięciu atletów
Powtarzaj dla każdej wartości indeksu od 1 do 5
Weź Guya z pozycji index i spraw aby zrobił pajacyka
Jak to było ze wszystkimi powtórzeniami , które studiowaliśmy, komputer będzie musiał upewnić się
,że wszyscy Guy ćwiczą, ale Ty, wszechmogący, nie musisz pisać tysiąca linii kodu – bez względu na
liczbę Guy’ów z którymi chcesz działać!

Teraz porównajmy program , który działa z każdym atletą indywidualnie
void mainprog()
{
athlete Julia, Andrea, Ricardo, Andy, Michael;
JumpJack(Julia);
JumpJack(Andrea);
JumpJack(Ricardo);
JumpJack(Andy);
JumpJack(Michael);
}
z programem wykorzystującym tablicę pięciu atletów
void mainprog()
{
athlete Guy[5]; // Declaracja tablicy pięciu atletów
for (int which=0; which<=4; which++)
{
JumpJack(Guy[which]);// Każdy atleta robi pajacyka
}
}
Ostatni program będzie zasadniczo taki sam , niezależnie od tego czy chcesz poradzić sobie z 5, 10 czy
100 sportowcami. Pierwszy program musiałby zostać zmodyfikowany w zależności od liczby atletów.
Pamiętasz ,że tablica składa się z elementów tej samej klasy? Bardzo dobrze, możesz też używać
obiektów klasy runner, jeśli chcesz:
void mainprog()
{
runner Guy[5]; // Deklaracja tablicy pięciu biegaczy
for (int which=0;which<=4;which++)
{
Guy[which].run();// Każdy biegacz biegnie
}
}

Sposoby Używania Tablic
Możesz mieć tablice wszelkiego rodzaju obiektów : sportowców, biegaczy, robotów i okręgów – nawet
najbardziej skromne int i float mogą być elementami tablicy. W C++ ,elementy tablicy są określane
przez wartość indeksu, która jest liczbą całkowitą (int). Pierwszy element tablicy jest wyznaczony przez
wartość indeksu 0, drugi element przez wartość indeksu 1 itd. W poprzednim programie, tablica Guy
miała pięć elementów :
Guy [0] był pierwszy.
Guy [1] był drugim.
Guy [2] był trzecim.
Guy [3] był czwartym.
Guy [4] był piąty
Guy [5] nie istnieje ponieważ było tylko pięć elementów!
Ostrzeżenie. Powszechnym błędem w deklaracji tablicy N-elementowej ,a potem próba użycia elementu
N, który oczywiście nie istnieje. Indeksy elementu zaczynają się od zera i idą do N-1. Nie zapomnij
używać elementu zero!
Używanie Tablic W Funkcjach
Jeśli chcesz użyć tablicy w funkcji, musisz zadeklarować ją, aby kompilator wiedział , że używasz
tablicy Deklarujesz tablicę podobnie do deklaracji dowolnego innego obiektu, ale podajesz nazwę
tablicy z nawiasami oznaczającą liczbę elementów tablicy. Na przykład:
int points[10]
deklaruje tablicę o nazwie points z 10 elementami (ponumerowanymi od 0 do 9), w której każdy element
jest int (całkowity)
float measurements[12]
deklaruje tablicę o nazwie measurement z 12 elementami (ponumerowanymi od 0 do 11), które są typu
float. Nazwa tablicy oznacza całą kolekcję elementów. Nazwa tablicy , po której występuje wartość
indeksu w nawiasach kwadratowych, oznacza jeden konkretny element. Na przykład w pierwszym
przykładzie :
points
jest zbiorem 10 elementów
points[1]
jest jednym, określonym elementem (drugim) w points
Tak długo jak wartość indeksu jest typu int, możesz użyć dowolnego wyrażenia w nawiasach:

Guy [which] … oznacza jednego , określonego Guy. Jeśli znamy wartość which, możemy
określić o jakiego Guy nam chodzi

Guy [which-1] … oznacza innego, określonego Guy
Jednak wartość indeksu nie powinna oznacz nieistniejącego elementu w tablicy. W przypadku
Guy[which], powinny to być wartości od 0 do 4. Każda inna wartość będzie poza granicami tablicy.
Twoim obowiązkiem , jako programisty jest upewnienie się, że tak się nie stanie
Przypisywanie nieprawidłowej wartości indeksu
Główną przyczyną błędów w programach jest przypisane wartości indeksu, który wskazuje
nieprawidłowy wpis. Często trzeba używać wyrażenia w nawiasach w celu oznaczenia wartości indeksu

i nigdy nie można mieć pewności co do wartości indeksu podczas wykonywania programu. Na przykład,
załóżmy ,że deklarujesz tablicę List z 10 elementami (ponumerowaną od 0 do 9). Załóżmy ,że użyjemy
tablicy
List[ (k-3)*j] = 0;
Wartości k i j określają wartość indeksu (który powinien wynosić od 0 do 9). Jest jednak mało
prawdopodobne ,że będziesz mógł zapanować nad tym co się dzieje z k i j w programie, a ostatecznie
możesz mieć nawet wartość -13. W takim przypadku , komputer zwykle przejdzie do złego miejsca w
pamięci i umieści zero tam gdzie sądzi ,że powinna być List[-13] Konsekwencje będą nieprewidywalne!
Używanie tablic w wyrażeniach
Można używać tablic w wyrażeniach – zazwyczaj będą to tablice zawierające elementy numeryczne na
przykład int i float. Ponieważ każdy element jest zazwyczaj liczbą, wartość tego elementu zostanie
użyta gdy ten element zostanie użyty w wyrażeniu. Na przykład rozważmy fragment programu:
void mainprog()
{
int value[10]; // Deklaracja tablicy 10 liczb całkowitych
for (int index=0;index<=9; index++)
{
value [index]=9-index;// Obliczanie wartości dla każdego elementu
}
...
Czy można wyznaczyć wartość każdego elementu tablicy po wykonaniu tego programu? Jaka będzie
wartość elementu 0? Co z elementem 1? Zauważ ,że w pętli obliczamy wyrażenie 9 indeksowe i
przechowujemy wynik w value[index]. Dlatego po powyższym programie, wartość tablicy będzie miała
liczbę przechowywaną w niej. Możemy użyć tej liczby do wszystkiego. Na przykład, możemy użyć pola
do „powiedzenia” wartości każdemu elementowi.
void mainprog()
{
int value[10]; // Deklaracja tablicy 10 liczb całkowitych
for (int index=0;index<=9; index++)
{
value [index]=9-index;// Obliczanie wartości każdego elementu
}
Box Sal;
for (which=0;which<=9;which++)
{
Sal.say(value[which]);
}
}
Czy widzisz ,że możemy użyć tablicy elementów jako argument? Sugeruję abyś spróbował ustalić czy
poprawnie odgadłeś wartości w tablicy
Używanie tablicy jako argumentów
Tablice i elementy tablicy mogą być również używane jako argumenty w funkcji. Ważne jest abyś
wiedział dokładnie jaki typ obiektu jest używany. Na przykład, jeśli zadeklarujesz
athlete Guy[10];
będzie duża różnica między użyciem

JumJack(Guy);
a użyciem
JumpJack(Guy[1]);
Pierwsza forma jest zła! Czy rozumiesz dlaczego? Funkcja JumpJack wymaga jednego parametru typu
athlete. Rzeczywiście, Guy[1] jest sportowcem, al Guy nie. Gay jest tablicą sportowców! Niemniej
niemożliwe jest użycie całej tablicy jako argumentu, ponieważ funkcja oczekuje działania tylko z
jednym obiektem. Możemy zdefiniować inną wersję funkcję JunpJack, która pobierze jako argument
tablicę sportowców. W tym przypadku, instrukcja
JumpJack(Guy);
byłaby poprawna
Użycie Tablic w liście parametrów
Kiedy funkcja odbiera tablicę jako parametr , nagłówek funkcji musi wskazywać ten fakt Na przykład
void jumpjack(athlete eachone[10], int howmany_athletes)
{
for (int i=0;i<howmany_athletes;i++)
{
eachone[i].ready();
eachone[i].up();
eachone[i].ready(0.);
}
}
Można wywołać tą funkcję z tablicy sportowców jako argument. Jeśli spodziewasz się zawsze 10
sportowców, możesz chcieć pominąć argument hownaby_athletes, W tym przypadku, nagłówek funkcji
wyraźnie określa ,że eachone jest tablicą. Mówi kompilatorowi aby spodziewał się ,że indeksy będą z
nią związane. Innym interesującym faktem jest to ,ze nie musisz naprawdę określać rozmiaru tablicy.
Ponieważ tablica została zadeklarowana gdzie indziej w programie , przestrzeń pamięci nie zostanie
ponownie przydzielona do tej funkcji, ponieważ tablice są przekazywane przez referencję w C++.
Wszystkie funkcje muszą wiedzieć ,że każdy eachone może być indeksem. Nagłówek funkcji może być
wtedy następujący :
void jumpjack (athlete eachone[], int howmany_athletes)
Notka. Jeśli masz wielowymiarowa tablicę, tylko ostatni nawias może pozostać pusty.
Program
Poniższy program demonstruje jak używać tablicę sportowców i jak każdy sportowiec wykona pajacyka
#include”franca.h”;
athlete Guy[7];
void JmpJack(athlete somebody)
{
somebody.up();
somebody.ready();
}
void mainprog()
{
for (int i=0;i<7;i++)
{

JmpJack(Guy[i]);
Guy[i].say(“Done!”);
}
}
Program te pozostanie zasadniczo niezmieniony, czy masz tylko jednego sportowca czy kilki. Różnice
będą następujące



Tablica powinna być zadeklarowana z jak największą liczbą elementów w miarę potrzeb
Pętla powinna przejść od zera do liczby oznaczającej ostatniego sportowca

Liczba elementów w tablicy
Jeśli zadeklarujesz tablicę z siedmioma elementami i użyjesz tylko trzech elementów, program powinien
uruchomić się poprawnie, Jedynym problemy jest to ,że zostawiasz niewykorzystaną przestrzeń w
pamięci komputera. Z drugiej stronny, jeśli chcesz użyć więcej elementów niż zadeklarowałeś, może to
spowodować błąd w programie .W wielu sytuacjach może zajść potrzeba obsługi tablicy w której nie
znasz dokładnej liczby elementów jaka będzie używana. Załóżmy na przykład, że musisz poradzić sobie
z wiekiem uczniów w klasie. Masz ich 28, ale jeśli stworzysz program dla 28 uczniów, nie będziesz
mógł używać tego programu z inną klasą. Podczas opracowywania programów należy próbować
uczynić je tak użytecznymi jak to możliwe. Jedynym sposobem byłoby zadeklarowanie tablicy w
następujący sposób:
int student_age[28] ;
Następnie możesz zmienić liczbę 28 na inną ,na przykład 32, aby poradzić sobie z większą klasą. Nie
jest to dobre rozwiązanie, ponieważ inne miejsce w programie również może używać liczby uczniów.
Na przykład, jeśli obliczasz średni wiek uczniów, z pewnością masz taki fragment programu:
sum=0;
for (int i=0; i<28; i++)
{
sum=sum+student_age[i];
}
average=sum/28;
Zauważyłeś , że istnieją dwa inne miejsca, w których warto zmienić wartość 28 na 32? W przykładzie
można łatwo to zrobić ale jeśli masz bardzo długi program, nie będzie tak łatwo zlokalizować wszystkie
wartości! Ważniejszą sprawą jest przypadek , w którym chcesz używać tego programu z różnymi
klasami w szkole, w której każda klasa ma inna liczbę uczniów. Jako początkujący możesz sądzić ,że
wystarczy zmienić liczbę uczniów w programie dla każdej nowej klasy jaką chcesz przetworzyć. Ta
metoda jest niezwykle nieprofesjonalna!
Wskazówka. Pamiętaj , że zawodowy programista będzie obecny podczas uruchamiania programu.
Dobrym rozwiązaniem będzie utrzymywanie liczby uczniów oddzielnie i nadanie im nazwy.
int numer_of_students;
Zmienna ta mogła by być odczytywana z klawiatury lub być przekazywana jako argument funkcji.
Tablica została zadeklarowana z wystarczającymi elementami aby pomieścić wszystkich uczniów. Na
przykład
int student_age[100];
Część ,która oblicza średnią ,może wyglądać tak
sum=0;

for (int i=0; i<number_of_students; i++)
{
sum=sum+student_age[i];
}
average=sum/number_of_students;
Stałe i rozmiary tablicy
Nieprawidłowe jest użycie zmiennej wskazującej rozmiar tablicy w deklaracji. Musimy użyć stałej.
Dlaczego? Niemożliwe jest użycie zmiennej w deklaracji tablicy. Musisz użyć liczby całkowitej. Na
przykład:
athlete Guy[n];
jest niepoprawne, chyba ,że n jest stałą.
Dlaczego rozmiar tablicy musi być stałym?
Wartość zmiennej będzie znana tylko podczas wykonywania programu. Ponadto ,jak sama nazwa
wskazuje, zmienna może mieć swoją wartość zmienioną podczas wykonywania programu. Na długo
przed tym zanim program zostanie wykonany, kompilator musi rozdzielić przestrzeń pamięci ,aby
uwzględnić wszystkie zmienne, których będzie potrzebował program (w tym tablice). Dlatego liczna
elementów musu być znana – kompilator musu zarezerwować przestrzeń pamięci dla wszystkich
elementów. Do czasu uruchomienia programu a zmienne zaczynają posiadać przypisane im wartości,
cała pamięć została już przydzielona. Z tego powodu, rozmiar tablicy musi być określona jako stała.
Możliwe jest zdefiniowanie stałej nazwy i używanie jej jako rozmiaru tablicy. Na przykład;
const int arraysize;
float prices[arraysize];
Jednak, pamiętaj ,że ponieważ arraysize została zdefiniowana jako stałą, nie możesz zmienić tej wartości
podczas wykonywania programu.
Tablice Numeryczne
W wielu sytuacjach używamy tablic zawierających wartości numerycznej. Na przykład używamy tablic
typu int , long, float lub double
Tablica Tablic
Możesz mieć tablicę kilku typów elementów. Oto test dla mózgu: Czy możesz mieć tablicę w której
każdy element jest tablicą? Załóżmy ,że mamy grupę sportowców ,którzy pojawili się w ósmej klasie .
Jeżeli potraktujemy ich jako tablicę, możemy ich oznaczać wartościami indeksu – 0,1,2, …. Załóżmy
,że w klasie dziewiątej nadchodzi nowa grupa. Czy można ich traktować czy nie? W takim przypadku
moglibyśmy założyć ,że każda grupa jest tablicą a potem możemy mieć poniższe grupy:\




grupa 0 (ósma klasa)
grupa 1 (dziewiąta klasa)
grupa 2 (dziesiąta klasa)

Teraz można zrozumieć ,że to co nazywamy grupą jest w rzeczywistości elementem tablicy. Na
przykład, załóżmy ,że tablica o której mówimy, składa się z trzech grup po czterech sportowców.

Możemy zadeklarować tą sytuację tak :
athlete Guy [3] [4];
gdzie Guy jest tablicą trzech elementów , w której każdy element jest tablicą czterech sportowców.
Tablice, Wiersze i Kolumny
Jeśli spojrzysz na powyższy rysunek , możesz zauważyć ,że sportowcy są rozmieszczeni w trzech
rzędach po czterech sportowców w każdym .Można również zauważyć ,że każdy wiersz zawiera
sportowców tej samej grupy; dlatego gdy odnosimy się do grupy zero ,w rzeczywistości odnosimy się
do wiersza zero – każdy wiersz odpowiada jednej grupie. Kiedy elementy są rozmieszczone w formie
tabelarycznej, można wybrać jeden element poprzez wiersz i kolumnę w których element jest
umieszczony. Dlatego Guy[2][3] oznacza sportowca w wierszu 2 i kolumnie 2. Poniższy rysunek to
wyjaśni

Inicjalizacja

W ten sam sposób, w jaki jesteś odpowiedzialny za obiekty lub zmienne w programie, jako programista
odpowiadasz za ustawienie odpowiednich wartości dla elementów tablicy. Kiedy tablica jest tworzona,
jej elementy mogą zawierać śmieci znajdujące się w pamięci komputera. Nie należy zakładać ,że
wartości tych elementów to zero lub jakaś inna wartość. Możesz przypisać wartość do każdego elementu
tablicy podczas wykonywania programu lub możesz przypisać jej wartość początkową zaraz po
zadeklarowaniu tablicy. W przypadku tablicy zawierającej wartości numeryczne, może ustawić wartość
początkową każdego elementu w deklaracji. Wystarczy postępować zgodnie z deklaracją , znakiem
równości i zbiorem nawiasów otaczających wartość początkową każdego elementu, oddzielonych
przecinkami. Pierwsza wartość odpowiada pierwszemu elementowi (o numerze zero) , druga wartość
drugiego elementu (oznaczonego 1) itd.
int values[10] = {9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
Powyższa deklaracja przypisuje wartość 9 do elementu [0], wartości 8 do elementu [1] , wartość 7 do
elementu [2] itd.
Oto kilka uwag dotyczących składni:




Po nawiasach kwadratowych mamy znak równości
Wartości elementów są oddzielone od siebie przecinkami
Wszystkie wartości są ujęte w nawiasy

Podczas inicjalizowania dwuwymiarowej tablicy
int matrix[2][3] = { {0,0,1},{2,3,4} };
ostatnia wartość indeksu jest zmieniana najpierw. W tym przypadku, inicjalizacja będzie miała taki sam
skutek co poniższe instrukcje:
matrix[0][0] =0;
matrix[0][1] =0;
matrix[0][2] =1;
matrix[1][0] =2;
matrix[1][1] =3;
matrix[1][2] =4;
W tej sekwencji powyższych instrukcji, rozważmy ,że wartość pierwszego indeksu została utrzymana
na 0, podczas gdy wartość drugiego indeksu została zmieniona na 0, 1 a potem 2. Następnie , wartość
pierwszego indeksu zmienia się na 1, podczas gdy wartość drugiego indeksu zmienia się ponownie na
0,1 a potem 2.
Korzystanie z tablic
Załóżmy że chcesz prześledzi wiek pięciu sportowców w grupie, w tablicy. Możesz zadeklarować
tablicę następująco:
athlete guy[5];
int age[5];
Możesz każdemu sportowcowi „podać” jego numer, poprosić o jego i w końcu podać jego wiek
Program
Powyższą procedurę możemy zastosować w poniższym programie
#include”franca.h”
athlete Guy[5];
void mainprog()

{
int age[5];
for (int i=0;i<=4;i++)
{
Guy[i].ready();
Guy[i].say(i);
age[i]=Guy[i].ask(“Ile mam lat?”);
}
}
Użycie tablic liczbowych
Można zauważyć w powyższych przykładach ,że nie używamy tablicy athlete zbyt często. Większość
pracy wykonuje tablica age W rzeczywistości, bardzo często działamy z prostymi tablicami liczbowymi
w prawdziwym życiu. Na przykład, może zajść potrzeba obsługi tablicy , która zawiera stopnie uczniów
w klasie, lub zawiera salda na kontach klientów Jeśli mamy tylko tablice age, zamiast posiadać tablicę
sportowców i tablicę age, program nie będzie się zbyt różnił
Unikanie stosowania niepotrzebnych tablic
Tablice są konieczne tylko wtedy, gdy musisz zachować wszystkie wartości pod ręką do późniejszego
użycia . Jeśli inne wymagania wymagają użycia tablicy, powinieneś zdecydować czy potrzebna jest
tablica. Na przykład, jeśli chcesz wprowadzić kilka wartości i obliczyć ich średnią, nie ma potrzeby
korzystania z tablicy. Możesz dodawać liczby w miarę ich odczytywania i podzielnia na liczbę
elementów:
Box result (“Średnia:”);
int n; // Liczba elementów
float value, total;
n = ask (“Wprowadź liczbę elementów”);
total = 0;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
total=total+ask(“Wprowadź liczbę”);
}
total = total / n;
result.say(total);
W powyższym przykładzie liczby są dodawane podczas pisania. Nie ma potrzeby używania tablicy do
zapisywania wszystkich liczb .Jeśli używasz niepotrzebnych tablic, mogą one zżerać pamięć komputera
i sprawić ,że program będzie trudniejszy do zrozumienia.
Definiowanie Typu za pomocą typedef
Jeśli używasz kilku tablic , które mają taką samą deklarację – na przykład
float matrix[5][3], prices[5][3], cost[5][3];
możesz rozważyć stworzenie nowego typu
typedef float theusual[5][3];
a potem zadeklarować tablice których chcesz użyć:
theusual matrix,prices,cost;

W tym przypadku po prostu tworzysz nowy typ zmiennej. Od tego momentu kompilator będzie
rozpoznawał theusual jako typ , który reprezentuje tablicę zmiennoprzecinkową pięć na trzy elementy.
typedef może być użyte w dowolnej sytuacji, nie tylko przy tablicach. Oto składnia:
typedef typ deklaracja identyfikator ;
w której identyfikator nowego typu może być podany z rozmiarem tablicy

Przykład – Obsługa Tablic Liczbowych
W tym przykładzie odczytujemy zestaw liczb i przechowujemy je w tablicy. Niektóre operacje są
wykonywane , takie jak wyszukiwanie największej liczby czy sortowanie liczb. Liczby w tablicy są
wyświetlane na liście pól, które z kolei ilustrują sposób postępowania z tablicą obiektów. Ten przykład
działa z tablicą całkowitą 10 cyfr.
Uzyskiwanie i Wyświetlanie Tablicy
W najprostszej wersji tego programu , odczytamy i wyświetlimy tablicę w polach na ekranie. Kroki
związane z tym programem są następujące:




Deklaracja koniecznych obiektów i zmiennych
Pobranie wartości dla tablicy
Wyświetlenie wartości tablicy

Ta prosta lista kroków sugeruje ,że rozwijamy funkcję aby uzyskać wartości dla tej tablicy i inną
funkcję, która wyświetla wartości dla tej tablicy. Możemy mieć program podobny do poniższego:
void mainprog()
{
int values[10]; // Tablica liczb
getarray(values,0,9);
showarray(values,0,9);
}
Program składa się z dwóch wywołań funkcji – wywołania funkcji getaaray (dla pobrania wartości do
tablicy z kalwiatury) i wywołania funkcji showarray (dla wyświetlenia tablicy na ekranie) Obie funkcje
muszą być zaprogramowane. Jest kilka sposobów na zrozumienie tych dwóch funkcji – głównym
problemem jest określenie jakiego rodzaju argumenty powinny być do nich przekazane.
Funkcja getaaray. Funkcja getarray musi wiedzieć ile elementów pobrać z klawiatury i gdzie je
przechowywać. Możemy rozważyć zbudowanie funkcji bez argumentów , która może być następująca:
getarray ();
Funkcja ta działałaby poprawnie. W takim przypadku może być konieczne zadeklarowanie tablicy liczb
poza funkcją mainprog aby uczynić ją globalną, więc inne funkcje również mogłyby jej używać. Można
również założyć ,że 10 elementów należy odczytać, i że zawsze będą odczytywane od elementu 0 do
elementu 9. Wadą takiego podejścia jest to ,że tych funkcji nie będzie można użyć ponownie. Możesz
chcieć odczytać i wyświetlić kilka tablic, ale jeśli ograniczysz się do ciągłe odczytu tej samej nazwy
tablicy, wystąpią poniższe trudności:

Nie można używać tej funkcji , jeśli chcesz pobrać wartości dla dwóch różnych tablic (Jeśli nie
jesteś przekonany, spróbuj!)

Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji w innym programie, musisz również podać nazwę tablicy w
innym numerze programu. Możesz zrezygnować z nadziei na sprzedaż takiego oprogramowania!

Z drugiej strony, jeśli uwzględnisz argumenty, sprawi to ,że funkcje będą bardziej ogólne i bardziej
wielokrotnego użytki. Podobne rozumowanie dotyczy funkcji showarray. Program główny jest teraz
bardzo prosty i kompletny. Musimy teraz zakodować te dwie funkcje.
Odczyt Tablicy
Funkcja getarray wymaga liczb z klawiatury i przechowania ich w tablicy. Ponieważ kilka elementów
jest do odczytu, proces ten musi odbywać się w pętli. Możliwe rozwiązanie tego problemu może być
następujące:
void getarray(int number[],int from,int to)
{
for (int i=from;i<=to;i++)
{
number[i]=ask(“Input a number”);
}
}
Ta funkcja jest również bardzo prostą funkcją
W C++ tablice zawsze są przekazywane przez referencję do funkcji, niezależnie od tego czy poprzedza
się nazwę parametru znakiem ampersand (&) czy też nie, Dlatego wartości pobrane z klawiatury będą
dostępne dla programu głównego
Wyświetlenie Tablicy
Funkcja showarray wyświetla każdą wartość tablicy numerycznej w oddzielnych polach. Oto możliwa
implementacja
void showarray(int number[],int from,int to)
{
Box list[10];
for (int i=from;i<=to;i++)
{
list[i%10].place(400,50+(i%10)*40);
list[i%10].label(i);
list[i%10].say(number[i]);
}
}
Ponieważ zakres indeksów tablicy jest poza naszą kontrolą, funkcja ta wyświetla do 10 pól i umieszcza
elementy tablicy w polach zgodnie z ostatnią cyfrą indeksu tablicy. Na przykład jeśli użytkownik zażąda
wyświetlenia elementów 31 do 40, element 31 jest wyświetlany w polu 1, element 32 w polu 2…
.Element 40 jest wyświetlany w polu 0 ponieważ indeks tablicy pól jest resztą z dzielenia przez 10.
Funkcja ta nie wykorzystuje cech , które automatycznie umieszczają pola na ekranie. Zamiast tego,
każde pole jest indywidualnie umieszczane w podanych współrzędnych więc każde nowe pole będzie
automatycznie umieszczane w nowym położeniu, a nowy zbiór pól jest za każdym razem kiedy
wywoływana jest funkcja. Po kilku wywołaniach tej funkcji, pola będą umieszczone poza ekranem
Znajdowanie Największego Elementu
Kolejnym krokiem w działaniu na tablicy, jest przeszukiwanie tablicy dla znalezienia największej
wartości. Skorzystamy z tych samych funkcji jak powyżej aby uzyskać i wyświetlić tablicę, a
zasadniczo tego samego programu. Zamiast włączać wyszukiwanie w programie, możemy wyobrazić
sobie inną funkcję dla znajdowania największego elementu w tablicy. Wywołanie tej funkcji może
wyglądać następująco:

findlargest(values,from, to);
Jest to szczególnie przydatne dla dołączenia argumentów, które pozwalają nam na przeszukiwanie od
danego punktu startowego do danej granicy, jak zobaczymy wkrótce. Ta funkcja musi w jakiś sposób
zidentyfikować największą wartość znalezioną lub gdzie została znaleziona! Rozumiesz jasno te dwie
opcje? Załóżmy ,że masz następujące liczby w tablicy
23,12,45,11,89,21,32,55,81,32
ta największa wartość jest na pozycji 4 (pamiętaj, aby rozpocząć liczenie od 0). Jeśli wynik jest znany
poprzez pozycję indeksu gdzie najwyższa wartość została znaleziona, możemy łatwo poznać tą wartość.
Ale jeśli znasz największą wartość, nie jest łatwo znaleźć pozycję indeksu. Z tego powodu powinniśmy
zwracać pozycję indeksu
Porównywanie dwóch liczb w czasie
Jak znaleźć największą wartość w tablicy? Jak dobrze wiesz, komputer może porównywać dwie liczby
w danym czasie. Nie można patrzeć na cały zbiór, a potem znaleźć największą. Musisz powiedzieć
komputerowi aby zbadał każdą liczbę. Proste rozwiązanie tego problemu polega na tym aby komputer
zapamiętał największą wartość która została znaleziona , ponieważ każda wartość jest badana w tablicy.
Na początku można bezpiecznie założyć, że pierwsza wartość w tablicy jest największą znalezioną do
tej pory (ponieważ nie zbadałeś innej wartości). Następnie, podczas przechodzenia przez wszystkie
elementy sprawdzamy czy wartość o której myślisz nadal jest największa. Jeśli tak, to dobrze, jeśli nie
, odrzuć ją i zachował nową wartość która jest największa, Implementacja może być taka:
int findlargest(int number[],int from,int to)
{
int index;
int guess;
guess=from; // Pierwsza odgadnięta
for (index=from;index<=to;index++)
{
if(number[found]<number[index])
{
guess=index; // Zmień odgadywaną
}
}
return guess;
}
Czy można iść ty, tropem? Zmienna guess zachowuje pozycję największej znalezionej do tej pory. Na
początku, ponieważ nie zbadano żadnych liczb , użyj pierwszej pozycji (from) jaką odgadłeś. Teraz ,
ponieważ przypuszczalnie ta pozycja posiada największą liczbę do tej pory, zakładamy ,że numer[guess]
jest największą liczbą. Następnie, rozpoczyna się przechodzenia pętli przez tablicę. Używamy indeksu
zmiennej całkowitej dla oznaczania bieżącej pozycji jaką badasz. Indeks rozpoczyna się od from, co jest
pierwszą pozycją do zbadania i kończy się na to, co jest ostatnią pozycją. Możesz również rozważyć
zapętlenie od from+1 do następnego, ponieważ już utrzymujemy pierwszy element, i nie ma żadnej
pomocy w porównaniu numer[found] z numer[index] kiedy found i index są równe. Jest to dobry pomysł
ale może się nie zdarzyć w skrajnym przypadku, w którym from i to mają takie same wartości.
Porównując liczbę jaką uważasz za największą (numer[guess]) z bieżącym elementem (numer[index]),
poprawiasz pozycję największej liczby. Jeśli bieżąca liczba jest większa, zapomnij o starej pozycji i
skopiuj bieżącą pozycję (index) do guess. Kiedy to zrobisz, pozostaje upewnić się ,że guess zawsze
oznacza element zawierający największą wartość Gdy dotrzesz do końca pętli, możesz być pewien ,że
guess oznacza pozycję największej wartości znalezionej w tablicy. Możesz dołączyć wywołanie
findlagest w programie głównym aby znajdować największy element. Oczywiście, jeśli ta wartość

zostanie znaleziona, dobrze jest ją wyświetlić, Poniższy program zawiera kilka dodatkowych pól aby
wyświetlić największą wartość, a także jej pozycję w tablicy
void mainprog()
{
Box largest(50,350,”Largest:”);
Box index(50,400,”Position:”);
int values[10];
int k;
getarray(values,0,9);
showarray(values,0,9);
k=findlargest(values,0,9);
largest.say(values[k]);
index.say(k);
}
Sortowanie Tablic
Ponieważ masz funkcje pomagające Ci łatwo uzyskać, wyświetlić i znajdować największy element w
tablicy, możesz również sortować ta tablicę. Innymi słowy możesz zmieniać kolejność, tak aby
wszystkie elementy pojawiały się w kolejności rosnącej na przykład .Sortowanie jest bardzo popularną
i przydatną procedurą ,która zasługuje na więcej badań nad nią. Przedstawimy bardzo prosty algorytm
sortowania. I ponownie, zamiast dodawać więcej instrukcji do naszego programu, stworzymy funkcję
sort i wywołamy ją w programie głównym. Może być następująca
sort (wartości, z, do);
Funkcja ta zapewnia prostotę programu głównego, i ponadto zapewnia funkcję sortowania, które może
być przydatna w innym czasie! Idea funkcji sortowania jest prosta, Ponieważ można łatwo znaleźć
największy element, dlaczego nie przenieść go na koniec tablicy, gdzie przynależy? Jeśli wiesz, że
największy element jest na większej pozycji, i że ostatni element jest na ostatnie pozycji, wszystko co
musisz zrobić to wymienić numer[large] z numer[last]. Przynajmniej możesz mieć pewność ,że ostatni
element znajduje się we właściwym miejscu. Jak to może pomóc? Nadal pozostajesz z elementami od
0 do 8 które nie są posortowane. Ale czekaj! Czy nie możemy teraz przekazać funkcji findlargest aby
wyszukała największą liczbę od 0 do 8? Oczywiście, możemy!
Wymiana Wartości
Może to być trudne dla początkujących programistów, aby wymienić wartości w dwóch zmiennych.
Wymiana tych wartości w zmiennych a i b , niektórzy początkujący są skłonni zrobić to:
a = b;
b = a;
Oczywiście to nie zadziała. Ponieważ b jest kopiowane do a, stara wartość a jest tracona. Dlatego gdy a
jest kopiowane do b nowa wartość a, która jest taka sama jak b, jest kopiowana. Dla rozwiązania tego
problemu musimy użyć trzeciej zmiennej, na przykład temp
temp = a;
a = b;
b = temp;
Ten problem jest podobny do problemu wymiany zawartości dwóch szklanek - jedna zawiera wino a
druga mleko. Musisz użyć trzeciej szklanki dla przechowania wina, a potem przelać mleko do szklanki
zawierającej wino.Dopiero gdy to zrobisz, możesz przelać wino do szklanki zawierającej mleko. W

miarę wybierania największego elementu i przenoszenia go na koniec, pozostajemy za każdym razem z
małą, nieposortowaną tablicą. W pewnym momencie pozostajemy z nieposortowaną tablicą
jednoelementową, i w tym momencie wiemy ,że tablica jest posortowana! A oto implementacja
void sort (int array[],int fromwhere,int towhere)
{
int largest,temp;
// Pętla zmniejszająca “last” za każdym razem:
for (int last=towhere;last>fromwhere;last—)
{
// Zanleźć największej od początku do “last”:
largest=findlargest(array,fromwhere,last);
// Przełączenie największej z “last”:
temp=array[largest];
array[largest]=array[last];
array[last]=temp;
}
}
Program główny sortowania tablicy byłby następujący
void mainprog()
{
int values[10];
getarray(values,0,9);
showarray(values,0,9);
sort(values,0,9);
showarray(values,0,9);
}
Sortowanie Rekurencyjne
Wariacja funkcji sort wykorzystuje następujący pomysł : można sprawdzić czy jest tylko jeden element
do posortowania. W takim przypadku skończysz. W przeciwny razie, możesz znaleźć największy
element ,zamienić go z elementem na ostatniej pozycji, a następnie posortować pozostałe elementy.
Kiedy mówię sortowanie pozostałych elementów , to co mam na myśli? Cóż , mam na myśli wywołanie
ponowne funkcji sort. Jest to rozwiązanie rekurencyjne, ponieważ funkcja sort obejmuje wywołanie
samej siebie. Implementacja tej wariacji może być następująca:
void recsort(int array[],int fromwhere,int towhere)
{
// To jest wersja rekurencyjna sort:
int largest,temp;
int last;
last=towhere;
// Sprawdź czy sort jest niekompletne:
if(fromwhere<=towhere)
{
// Znajdź największą od początku do “last”:
largest=findlargest(array,fromwhere,last);
// Switch largest with “last”:
temp=array[largest];
array[largest]=array[last];
array[last]=temp;
// Sort the remaining array:
recsort(array,fromwhere,last-1);

}
}

Praca Z Tekstem I Ćwiczenia Z Tablicami
Możemy manipulować tekstem w języku C++ przy użyciu tablic znaków, w których każdy element
tablicy zawiera jeden znak. Większość zwykłych operacji z tablicami znaków może być wykonywanych
przy użyciu dostępnych funkcji. Nie musisz pisać programów aby skopiować jeden ciąg do drugiego
lub porównać łańcuchy. Może również zajść potrzeba obsługi informacji, która jest zorganizowana w
kilku częściach, takich jak numer konta, nazwa klienta lub bieżące saldo. Ten problem można rozwiązać
za pomocą obiektów, ale może również być rozwiązany za pomocą struktur. W końcu, gdy dane są
przechowywane w tablicy, możesz musieć umieć przeszukiwać tablicę dla zlokalizowania określonego
elementu.
Używanie Tekstu W Programach C++
Innym ,ważnym zastosowaniem aplikacji komputerowych jest manipulowanie tekstem. Chociaż
komputer przechowuje wszystko w pamięci jako liczby, znaki mogą być przechowywane i
manipulowane przy użyciu kodów numerycznych. Kod używany przez komputer do przechowywania
znaków nie ma znaczenia w większości przypadków. Będziemy manipulować znakami bez znajomości
ich kodów.
Użycie char W Kodzie
Typ char może być użyty dla zmiennych, które służą przechowywaniu znaków .Na przykład:
chat initial;
określa ,że zmienna initial będzie używana do przechowywania znaku. Każda zmienna char może
przechowywać tylko jeden znak. Z tego powodu jest bardzo prawdopodobne ,że do obsługi znaków
będzie konieczna tablica. Możemy użyć zmiennej znakowej w wyrażeniu i przypisać jej wartość
odpowiadającą znakowi przez otoczenie jej pojedynczym cudzysłowem. Na przykład:
initial = ‘A’;
przypisuje wartość odpowiadającą znakowi A (duża litera) do zmiennej initial. Możemy również
ustawić wartość początkową w czasie deklarowania tej zmiennej .Na przykład:
chat choice = ‘y’.
Zauważ ,że kody nie są takie same dla małych i dużych liter. Program może rozróżniać między a i A.
Porównywanie Za Pomocą Kodów char
Oczywiście można również porównywać zmienne znakowe , podobnie jak inne zmienne:

char choice;
…
…
if (choice = = ‘N’) break;
W tym przykładzie, zmienna znakowa choice jest porównywana ze znakiem N (duża litera). Jeśli choice
zawiera kod odpowiadający znakowi N, wystąpi przerwa
Dodawanie Pustego Miejsca. Możliwe jest użycie spacji w nawiasach wskazując spację. Spacja ma kod,
podobnie jak inne znaki:
cgar blank = ‘ ‘;
Powyższa instrukcja deklaruje zmienną blank typu char, z wartością początkową spacji.
Znaki I Kody Znaków
Legalne jest przypisanie wartości liczbowej (int, long, float, itp.) do zmiennej znakowej. Ponieważ znak
jest reprezentowany przez kod który jest liczbą całkowitą od 0 do 255, poprawne w C++ przypisanie
wartości całkowitej. W rzeczywistości, znak zawarty w pojedynczym nawiasie oznacza kod
numeryczny znaku. Innymi słowy, ‘N’ to to samo co 78, ‘A’ to 65 , ‘a’ to 97 itd. Nie przejmuj się
kodami numerycznymi – zostały utworzone jako standardowe kody dla znaków komunikacyjnych w
formie elektronicznej. Jeśli wartość numeryczna nie jest z zakresu 0 do 255, komputer obetnie liczbę, a
wynik może być inny niż oczekiwany. Legalne jest również przypisanie znaku do zmiennej całkowitej.
Jednak nielegalne jest przypisywanie więcej niż jednego znaku do zmiennej znakowej. Każda pozycja
znaku w pamięci komputera może zawierać kod numeryczny w zakresie od 0 do 255, co oznacza ,że
można przedstawić łącznie 256 znaków. To wystarczy do reprezentowania liter alfabetu łacińskiego,
dużych i małych, znaków specjalnych i znaków sterujących. Wszystko co musimy zrobić to połączyć
każdy kod ze znakiem Większość komputerów używa American Standard Code for Information
Interchange (ASCII)
Użycie Tablicy Znaków
Ponieważ każda zmienna może zawierać tylko jeden znak, oczywistym wyborem do obsługi słów i fraz
jest tablica znaków. Niektóre języki programowania mają typ dla obsługi łańcuchów, które są
sekwencjami znaków. C++ nie ma wbudowanego typu łańcuchowego, więc używa tablic. Pamiętaj
jednak, że C++ pozwala na klasy. Dlatego możesz zbudować klasę dla obsługi ciągów, albo ją kupić!
Tablice znaków są deklarowane w ten sam sposób co inne tablice. Na przykład:
char first_name[20];
Każdy element tablicy może być użyty. Na przykład:
first_name[0]=’a’;
first_name[1]=’n’;
first_name[2]=first_name[0];
Powyższy przykład skutkuje nazwą ana przechowywaną w pierwszych trzech pozycjach tablicy
first_name. Możliwa jest również inicjalizacja tablicy przy deklaracji:
char last_name[20] - {‘f’, ‘r’ ,’a’ ,’n’ ,’c’, ‘a’};
Śledzenie długości wyrazu

Ponieważ słowa i nazwy mają różne długości, a każda pozycja pamięci jest inicjowana wartością lub
zawiera jakieś śmieci, jak będziemy wiedzieć ,że konkretne nazwisko zawiera sześć znaków?
Oczywiście jeśli ta zmienne została utworzona aby przechować tylko to nazwisko, możemy zapamiętać
rozmiar - nie jest to zazwyczaj ten przypadek. Warto wiedzieć ,gdzie kończy się ciąg. Chociaż nie ma
typu łańcuchowego, C++ oferuje pewne funkcje do manipulowania łańcuchami i pewne udogodnienia
dla programistów. Zgodnie z konwencją, ciągi w C++ są oznaczone specjalnym kodem występujący za
ostatnią pozycją. Ten kod to null. Nie jest to słowo kluczowe, ale jest definiowane w prawie każdym
pliku nagłówkowym używanym w C++. W rzeczywistości, null jest definiowane jako wartość zero (nie
znak 0). Aby poprawnie zainicjować last_name w powyższym przykładzie, musimy zrobić co następuje:
char last_name[20]= { ‘f’,’r’,’a’,’n’,’c’,’a’,null};
lub:
char last_name[20]= { ‘f’,’r’,’a’,’n’,’c’,’a’,0};
Uwaga. Zero nie jest objęte cudzysłowem, ponieważ mamy na myśli wartość zero a nie znak 0. Mamy
szczęście, że C++ oferuje inny sposób inicjowania tablic znaków :
char last_name[20] = „franca”
Instrukcja ta działa tak samo jak poprzednia. Kiedy otaczasz sekwencję znaków w podwójny cudzysłów,
wskazuje kompilatorowi ,że reprezentuje ciąg. Kompilator automatycznie wstawia null po ciągu, pod
warunkiem ,że masz jedne element w tablicy dostępny do przyjęcie null. Sekwencja znaków zakończona
null, zwana jest łańcuchem zakończonym zerem. Jak pamiętasz, nasi sportowcy mogą „powiedzieć”
coś, co jest otoczone podwójnym cudzysłowem. Dlaczego? Sekwencja znaków umieszczonych w
podwójnym cudzysłowie jest łańcuchem zakończonym zerem. Generalnie można zastąpić dowolną
wiadomość , otoczoną podwójnym cudzysłowem łańcuchem zakończonym zerem. Na przykład:
Sal.say(last_name);
Podobnie, łańcuchy zakończone zerem mogą być używane jako etykiety w polach i wiadomościach,
które proszą o dane z klawiatury
Tablice Łańcuchów
Możliwe jest manipulowanie tablicą , w której każdy element jest tablicą znaków. Proces ten jest
użyciem tablicy tablic. Na przykład:
char name[5][20];
deklaruje tablicę pięciu elementów, w której każdy element zawiera tablicę zawierającą 20 znaków. Ten
rodzaj tablicy jest przydatny do przechowywania listy nazwisk na przykład. Zauważ , że name[0] jest
tablicą znaków a więc są name[1], name[2], name[3] i name[4]. W każdej z tych tablic możemy zapisać
łańcuch zakończony zerem. Na przykład , poniższa pętla:
for (int i=0;i<=4;i++)
askwords(name[i],20,”Wprowadź nazwisko”);
odczytuje nazwisko dla każdej z pięciu tablic 20 znakowych. Bardziej czytelna wersja tego samego
programu może być następująca:
typedef char onename[20]; // Tworzenie typu
onename namelist[5]; // namelist ma pięć imion
for (int i=0;i<=4;i++)
askwords(namelist[i],20,”Wprowadź imię”);
Załóżmy ,że chcesz zapisać imiona kilku sportowców: możesz mieć tablicę pięciu sportowców i tablice
nazwisk zadeklarowaną powyżej. Możesz przechować imię pierwszego sportowca w name[0], drugiego
w name[1] itd. Możliwe jest również zainicjowanie łańcucha bez określania jego długości. Na przykład

char first_name[] = „Mitiko”;
Musisz dołączyć nawiasy klamrowe, nawet jeśli mają by puste. W tym przypadku, tablica znaków
first_name będzie zadeklarowana z rozmiarem 6 (pięć liter plus kończący null). Funkcja ta jest wygodna,
ponieważ oszczędza czas, który trzeba by spędzić licząc potrzebną przestrzeń do zapisania danego
łańcucha. Pamiętaj jednak ,że w tym przypadku tablica nie będzie mogła pomieścić imienia, które ma
więcej niż pięć znaków.
Użycie Funkcji Łańcuchowych
Warto zauważyć ,że nie można porównywać ciągów w taki sam sposób , w jaki można porównywać
zmienne numeryczne. Nie można również skopiować łańcucha do innego łańcucha za pomocą operatora
przypisania podobnie jak w przypadku zmiennych numerycznych.. Na przykład, jeśli program ma
następującą deklarację:
char agent[] =”Bond”, client[] =”Flint”;
poniższa instrukcja nie zadziała
if (agent = = „Bond”) …
client = aent;
Jednak nie musisz porównywać lub kopiować wszystkich elementów tablicy znaków ,jeden do jednego,
aby wykonać zadanie. Plik nagłówkowy string.h posiada kilka funkcji, które są przydatne w pracy. Jest
to standardowy plik nagłówkowy, który jest dostępny w prawie każdym kompilatorze C++. Używamy
instrukcji #include , pokazanej poniżej, aby uzyskać do niej dostęp:
#include <string.h>
Tu omówimy następujące funkcje:
strcmp : porównuje dwa łańcuchy (alfabetycznie)
stricmp : porównuje dwa łańcuchy (alfabetycznie) ,pomijając wielkość liter
strcpy : kopiuje łańcuch do innego łańcucha
strcat : dołącza łańcuch do innego łańcucha
strlen : obliczanie długości łańcucha
Porównanie łańcuchów ze strcmp
Poniższa funkcja:
int strcmp (char s1[],char s2[]);
porównuje tablice znaków s1 i s2 . Jeśli s1 pochodzi przed s2 w porządku alfabetycznym, funkcja zwraca
ujemną liczbę całkowitą. Jeśli oba łańcuchy są równe w porządku alfabetycznym, funkcja zwraca zero.
Jeśli pochodzi po s2 w porządku alfabetycznym, funkcja zwraca wartość dodatnią całkowitą.
Na przykład:
char city[20];
Cin>>city;
if(strcmp(city,”Cupertino”)==0)
Cout<<”Żyjesz w dobrym mieście!”;
W powyższym przykładzie ciąg (city) jest odczytywany z klawiatury, a potem porównywany z
Cupertino. Jeśli łańcuch dokładnie pasuje do Cupertino, wyświetli się napis „Żyjesz w dobrym

mieście!”. Jednak ,jeśli wpisany łańcuch to cupertino, nie zostanie dopasowany, ze względu na różnicę
w wielkości liter. Dla tego typu przykładu użyjemy funkcji stricmp
Porównanie łańcuchów z ignorowaniem wielkości liter ze stricmp
Poniższa funkcja:
int stricmp(char s1[],char s2[]);
porównuje tablice znaków s1 i s2. Funkcja działa tak samo jak funkcja strcmp z wyjątkiem ignorowania
wielkości liter.
Kopiowanie łańcuchów ze strcpy
Poniższa funkcja:
strcpy (char dest[], char source[]);
kopiuje zawartość łańcucha źródłowego (source) do źródła przeznaczenia (dest). Oryginalna zawartość
łańcucha przeznaczenia jest tracona. Zadaniem programisty jest upewnienie się, że ciąg znaków
źródłowych można umieścić w przestrzenie dostępnej w ciągu docelowym.
Na przykład
char name1[]=”Brandon”,name2[]=”Daisy”;
strcpy(name1,name2);
...
W powyższym przykładzie, tablica name1 będzie zawierała Daisy po wywołaniu funkcji. Jeśli
skopiujesz name1 do name2, może to prowadzić do błędnego wyniku, ponieważ łańcuch name1 nie jest
wystarczając duży aby pomieścić name2.
Konkatenacja łańcuchów ze strcat
Poniższa funkcja:
strcat (char dest[],char source[]);
dołącza zawartość łańcucha source na koniec łańcucha docelowego (dest)
Na przykład:
char message[20]=”Wyjście “;
strcpy( message, “jest blisko!”);
...
powoduje ,że tablica znaków staje się Wyjście jest blisko!
Zwracanie długości łańcucha ze strlen
Poniższa funkcja:
int strlen(char string[]);
zwraca długość łańcucha. Długość nie obejmuje znaku końcowego null.
Na przykład:
char sentence[80]=”He that shall persevere to the end ...”;
Cout<< strlen(sentence);
...

Powyższa sekwencja powoduje wyświetlenie numeru 38, ponieważ jest to liczba znaków zawartych w
tablicy sentence. Długość łańcucha i rozmiar tablicy są zazwyczaj takie same! Długość łańcucha jest
liczbą znaków od pozycji początkowej do znaku końcowego null. Ta długość prawdopodobnie zmieni
się podczas wykonywania programu, ponieważ możesz skopiować różne znaki do tego samego ciągu..
Z drugiej stronny, rozmiar tablicy jest zazwyczaj ustawiony kiedy deklarujesz tablicę. Długość łańcucha
nigdy nie powinna przekraczać wielkości tablicy
Określanie deklarowanego rozmiaru przez z sizeof
Chociaż rozmiar całej tablicy może być stały podczas wykonywania programu, C++ oferuje operator
określający rozmiar tablicy, obiektu lub struktury którą zadeklarujesz w programie – operator sizeof.
Operator sizeof zwraca liczbę całkowitą reprezentująca rozmiar dowolnej zmiennej , obiektu , tablicy
lub struktury którą zadeklarowałeś w programie. Jest oczywiste, że jeśli zadeklarowałeś zmienną,
powinieneś móc określić rozmiar? Dlaczego użyć tego operatora? Może być kilka powodów jego
użycia, w tym fakt ,że obliczenia mogą czasem stać się trochę nużące. Na przykład, jaki jest rozmiar
tablicy zadeklarowanej następująco:
char listen[]=”He that shall persevere to the end, he shall be saved.”;
To obliczenie nie sprawi problemu. Wystarczy policzyć wszystkie litery, puste przestrzenie i kropkę, a
następnie dodać jeden dla znaku null aby obliczyć rozmiar. Jednak jest to żmudne ,ale łatwo można
popełnić błąd. Innym ważnym powodem jest fakt, że często musisz modyfikować program a tablica,
która pierwotnie była zadeklarowana z 40 elementami, może zostać zmodyfikowana aby pomieścić 50
elementów. Jeśli masz do czynienia z pętlami od 0 do 39 do obsługi tablicy, będziesz musiał dokładnie
sprawdzić program, aby ustalić, które z tych stałych trzeba zmienić. Możesz łatwo uniknąć tego kłopotu
, jeśli zamiast użycia poniższego kodu:
char array[40];
...
for ( int i=0; i<=39;i++)
użyjemy
char array[40];
...
for (int i=0; i<sizeof(array) ; i++)
Konwersja między liczbami a znakami
Każda cyfra numeryczna – 0,1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 – mogą być reprezentowane jako znak, i dlatego,
dowolna liczba przechowywana w komputerze może być również zapisana jeśli każda z jej cyfr jest
konwertowana na reprezentację znaku. C++ oferuje funkcje ułatwiające wykonywanie tego typu
konwersje:
atoi : konwertuje z tablicy alfanumerycznej (znak) na liczbę całkowitą
atof : konwertuje z tablicy alfanumerycznej (znak) na liczbę zmiennoprzecinkową
itoa : konwertuje z liczby całkowitej na tablicę alfanumeryczną (znak)
Funkcje te są zawarte w pliku nagłówkowym stdlib.h, który musi być dołączany w programie poniższą
dyrektywą:
#include <stdlib.h>
Konwersja z tablicy znaków na liczbę całkowitą z atoi
Poniższa funkcja:
int atoi ( char numer []_

zwraca liczbę całkowitą, która jest reprezentowana przez tablicę znaków (łańcuch numer. Jeśli tablica
nie może być skonwertowana lub jeśli zawiera niepoprawne znaki , zwracane jest zero.
Na przykład:
char number[20];
int k;
askwords(number,20,”Wprowadź wartość”);
k=atoi(number);
Cout<<k;
Konwertowanie z tablicy znaków do liczby zmiennoprzecinkowej z atof
Poniższa funkcja
float atof(char number[])
zwraca liczbę zmiennoprzecinkową reprezentowaną przez łańcuch number. Jeśli łańcuch nie może być
skonwertowany, zwracane jest zero.
Konwertowanie z liczby całkowitej do tablicy znaków z itoa
Poniższa funkcja:
itoa (int value, char number[], int radix)
konwertuje wartość całkowitą value i przechowuje wynik w łańcuchu number. radix jest wartością
całkowitą , która określa podstawę systemu liczbowego który ma być używany. W większości
przypadków jesteśmy zainteresowani reprezentacją dziesiętną, więc możemy użyć liczby 10.
Na przykład
int k=25;
char number[20];
itoa (k, number, 10);
Zrozumienie i użycie struktur
Struktura jest zbiorem danych o różnych typach i/lub znaczeniach, które są związane z tym samym
elementem. Na przykład, aby opisać klienta, możesz użyć następujących informacji:






Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Numer telefonu
Numer konta

Każdy fragment danych, zwany polem, ma inne znaczenie. Jedno pole zachowuje nazwisko osoby, inne
nazwę ulicy, inne numer telefonu itp. Jednak te pola są ze sobą powiązane ponieważ opisują jednego
klienta. Adres odzwierciedla adres ulicy klienta, którego nazwisko to pole name, numer telefonu
odzwierciedla jego numer telefonu itd. Ponieważ obiekty również mają dane, które należą do tego
samego obiektu, można powiedzieć ,że obiekty również zawierają strukturę. Na przykład sportowcy
mają współrzędne , głowę ,tułów, lewe ramię, prawe ramię, lewą nogę, prawą nogę i inne dane. Istotnie,
istnieje silne podobieństwo między strukturami a klasami. W rzeczywistości, możliwe jest także
włączenie funkcji składowych w strukturę, a potem zadeklarowanie obiektów. Jedyna różnica jest taka
że nie ma prywatnych ani chronionych składowych w strukturze. Wszystkie one są publiczne.

Notka. Chociaż możliwe jest użycie struktur do pracy jako klasy, sugerujemy aby używać struktur tylko
w przypadkach dla których nie są konieczne funkcje składowe
Struktura jest zadeklarowana w sposób podobny do deklaracji klasy. Użyj słowa kluczowego struct, a
następnie identyfikator ,który będzie nazwą struktury; potem, dołącz dekalrację danych składających
się na strukturę, w nawiasach.
struct identyfikator
{
deklaracja daych lub obiektu ;
}; // Nie zapomnij o średniku!
Na przykład:
struct student
{
char lastname[20];
char firstname[20];
long enrollment_number;
};
Podobnie jak w przypadku klas, struktura nie implikuje stworzenia obiektu lub zmiennej – po prostu
opisuje jak wygląda student. Aby użyć obiektu klasy, musisz zadeklarować obiekt tej klasy. Aby użyć
zmiennej danego typu, musisz zadeklarować zmienną , która ma tą strukturę. Na przykład:
stucdent customer;
tworzy zmienna customer, która ma strukturę taką jak zdefiniowaną w student. Możesz uzyskać dostęp
do pól w strukturze, kwalifikując to pole z nazwą zmiennej strukturalnej. Na przykład
customer.enrollment_number=924054;
Ponownie, jest to ten sam sposób w jaki uzyskujemy dostęp do danych w obiektach
Struktury i Tablice
Pole w strukturze może być tablicą. W rzeczywistości przykład student używa tablic znaków dla imienia
i nazwiska. Samo pole może być również strukturą. Rozważmy strukturę
struct address
{
char street[40];
char city [20];
char zipcode[10];
};
Po zadeklarowaniu adresu struktury, możemy zadeklarować strukturę ,która opisuje pracownika,
dołączają pole, które zawierałoby adres – innymi słowy – inną strukturę. Na przykład:
struct employee
{
char lastname[20];
char firstname[20];
long salary;
address home;
}
Jeśli zastanawiasz się jak uzyskać dostęp do pola adres, oto jak to zrobić:

employee person;
...
strcpy(person.home.street,”221 Baker St.”);
strcpy(person.home.city,”London”);
...
Dziedziczenie w strukturach
Inną alternatywą , jaką można zastosować dla implementacji struktury employee, jest użycie
dziedziczenia aby struktura employee była potomkiem struktury address. Innymi słowy możesz myśleć
o employee jako adresie , który ma imię i nazwisko a także wynagrodzenie
struct employee: address
{
char lastname[20];
char firstname[20];
long salary;
};
Tablice Struktur
Możliwe jest również posiadanie tablic, w których każdy element jest strukturą. Na przykład:
employee staff[100];
student group[30];
Pierwsza instrukcja tworzy tablicę zawierającą 100 elementów, w której każdy element jest employee
ze wszystkimi polami opisanymi dla tej struktury. Druga instrukcja tworzy tablicę 30 studentów. Aby
uzyskać dostęp do pola city danego pracownika, musisz także określić indeks, tak aby komputer
zrozumiał o którym pracowniku mowa. Na przykład
staff[10].home.city
Kopiowanie Sturktur
Możesz skopiować zmienną do innej zmiennej , która ma taką samą strukturę przez użycie operatora
przypisania. Na przykład, jeśli masz poniższą deklarację
employee worker1,worker2, staff[100];
poniższe instrukcje są poprawne:
worker1=worker2;
staff[5]=worker1;
worker1.home=staff[1].home;
ponieważ kompilator może skopiować zmienne, które mają takie same struktury.
Przeszukiwanie Tablic Znaków
Ciekawą sytuacją wyszukiwania jest znalezienie danego elementu w tablicy znaków. Na przykład może
być konieczne określenie , który element tablicy ma wartość zero. Sytuację tę można zilustrować
łańcuchem zakończonym null. Czy pamiętasz ,że łańcuch jest zakończony znakiem null, którego
wartością jest zero? Jak przypuszczasz, funkcja strlen obliczy rozmiar łańcucha? Można to zrobić?
Wszystko co musisz zrobić to przeszukać wszystkie elementy łańcucha, aby ustalić gdzie jest znak null.
W rzeczywistości, łatwiej jest to zrobić niż szukać największego elementu, ponieważ od początku znasz
element którego szukasz. Idźmy dalej – porównaj wartość jakiej szukasz z pierwszą wartością, z drugą
wartością, z trzecią wartością …. Jeśli masz poniższy łańcuch:

char name[50];
i w pewnym punkcie programu, jeśli chcesz określić rozmiar łańcucha bez użycia funkcji strlen, możesz
wykonać następujące czynności:
for(int position=0;position<50;position++)
{
if (name[position]==0) break;
}
Po wykonaniu tego fragmentu programu, zmienna position powinna zawierać liczbę znaków przed null.
Jednak, jeśli nie ma terminator, odpowiedź brzmi 50
Wyszukiwanie z większą ilością tablic
Ciekawszą sytuacją w wyszukiwaniu tablic, jest użycie struktury lub tablicy wielowymiarowej. Na
przykład rozważmy strukturę:
struct student
{
int idnumber
char lastname[30];
}
student myclass[50];
W tym przypadku, mamy tablicę myclass z 50 elementami. Każdy element jest strukturą składającą się
z numeru ID i imienia
Załóżmy, że wszystkie elementy w tablicy zawierają poprawne dane. Jako mógłbyś znaleźć ostatnie
imię studenta, którego numer ID to 6021? Problem jest zasadniczo taki sam, jak problem wyszukiwania
w tablicy dla danej wartości. Musisz tylko przeszukać pole idnumber dla dopasowania. Podczas tego
należy śledzić pozycję w tablicy, gdzie pracujesz
for (int position=0;position<50;position++)
{
if(myclass[position].idnumber==6021) break; // Znajdź go!
}
Jeśli znaleziono dopaswoanie – na przykład na pozycji 19 – imię jakie chcesz to pole lastname na pozycji
19 tablicy. W tym przypadku chcesz podać następującą nazwę
myclass[position].lastname
Co zrobić jeśli student nie został znaleziony?
Co zrobić, jeśli żaden student nie numeru ID jak w powyższym przykładzie? W tym przypadku, pętla
będzie sprawdzała wszystkie elementy w tablicy, i nie wykona przerwy. Być może uda Ci się uniknąć
tej sytuacji, sprawdzając wartość prawidłowych wartości tylko od 0 do 49. Kompletna pętla opuści
pozycję z wartością 50.

Rozwijanie Aplikacji – Krótkie Projekty
Dla dalszego rozwijania umiejętności budowy aplikacji, wprowadzimy kilka zmian do dwóch
wcześniejszych aplikacji – terminala ksowego oraz symulacji satelitarnej. A oto jak tego dokonamy:



Do terminala kasowego dołączona zostanie tablica i manipulacja tekstowa
Do obsługi zbiorów satelitów dołączymy tablice

Terminal Kasowy
Kiedy idziesz do supermarketu lub innego sklepu, prawie nie widzisz kasy. Najprawdopodobniej kod
produktu jest wprowadzany za pomocą czytnika kodu kreskowego. Jak działa ten rodzaj terminala?
Komputer zawiera listę wszystkich produktów które są w sprzedaży. Na tej liście musi być koc cena i
ewentualnie opis produktu. Kiedy kasjer wprowadza kod, komputer przeszukuje listę dla produktu z
określonym kodem. Czy przypomina to operację wyszukiwania? Cóż, powinno! W tej wersji terminala,
lista pozycji jest przechowywana w pamięci komputera. Każda sprzedaż jest prowadzona przez
wprowadzenie kodu produktu (lub części numeru) z klawiatury (niestety nie mamy czytnika kodów
kreskowych). Następnie lista zostanie przeszukana pod kątem określonej pozycji i cena i opis produktu
zostaną udostępnione. Nowa wersja terminala wyświetla również opis produktów na ekranie, Interfejs
użytkownika powinien pozostać niezmieniony.
Implementacja Nowych Funkcji
Lista będzie przechowywana w pamięci komputera. Poniższe informacje musza być znane dla każdego
produktu:




Kod produktu
Opis produktu
Cena produktu

Ponieważ w sprzedaży będzie kilka produktów, możesz rozważyć deklarowanie tablicy struktur:
struct product
{
int code;
char description[20];
float price;
};
product list[20];
Użyjemy tej tablicy dla zlokalizowana informacji o potrzebnych pozycjach. Ponieważ pamięć
komputerowa nie może przechowywać informacji gdy jest wyłączone zasilanie, musisz wprowadzić
informacje przy każdym starcie programu. Możesz myśleć o tej tablicy jako części katalogu, który jest
sprawdzany przy każdym zakupie. Dawniej, kiedy chciałeś kupić część do auta, sprzedawca musiał
szukać numeru części w dużym katalogu aby poznać cenę i inne szczegóły. Czy powinniśmy wziąć pod
uwagę ,aby program również użył klasy catalog dla wyszukania informacji o produkcie? Właściwie
jest to świetna myśl! Możesz zaprojektować dodatkową klasę obiektów, która działa jak katalog,
umożliwiając ci wyszukiwanie informacji , o ile znasz kod produktu. Jeśli katalog jest dostępny ,
pozostałe działania są podobne do działania starego terminala. W rzeczywistości, dlaczego budować
inną klasę? Możemy odziedziczyć kilka rzeczy ze starego!
Klasa catalog
Klasa catalog może implementować wszystkie te działania które są konieczne do obsługi katalogu
części. Chociaż ta konkretna implementacja rozwiązuje tylko jeden problem jaki mamy, może się
okazać ,że jest to bardzo użyteczny fragment kodu. Oto jedna z możliwych deklaracji:
struct product
{
int code;
char description[20];
float price;
};
class catalog

{
protected:
product list[20];
int listsize;
public:
catalog();
virtual product find(int part_number);
};
Klasa ta zawiera tablicę i liczbę całkowitą jako dane składowe dla przechowania liczby produktów
obecnych w tablicy. Sama tablica składa się z elementów które są strukturami, jak opisywaliśmy
wcześniej. Ponieważ nie jest to produkt komercyjny, tablica używa tylko 20 elementów, Jeśli chodzi o
funkcje składowe, jest konstruktor i funkcja find. Konstruktor automatycznie poprosi o wprowadzenie
elementów tablicy, więc nie używasz pustej listy. Funkcja find przeszukuje katalog dla danego numeru
części. Zwróć uwagę ,że ta funkcja zwraca, jako wynik strukturę typu product Wprowadzasz numer
części a funkcja zwraca kompletną strukturę ,ze wszystkimi informacjami (kod, opis , cena)
powiązanymi z danym numerem części.
Notka. Funkcja find może wymagać zastąpienia przez inną funkcję find w klasach pochodnych.
Powinna być funkcją wirtualną. A oto kod konstruktora
catalog::catalog()
{
listsize=0;
for (listsize=0;yesno(“Another item?”)&&(listsize<20)
;listsize++)
{
list[listsize].code=ask(“Wprowadź kod produktu:”);
strcpy(list[listsize].description,
“Opis produktu”);
askwords(list[listsize].description,20,
“Opis”);
list[listsize].price=ask(“Wprowadź cenę:”);
}
}
Funkcja find jest bardzo podobna do tej jaką widzieliśmy przy przeszukiwaniu tablicy
product catalog::find(int part_number)
{
for(int item=0;item<listsize;item++)
{
if(part_number==list[item].code) return list[item];
}
product nonexistent;
nonexistent.code=0;
return nonexistent;
}
Jeśli nie ma pasującego żądanego kodu, nawet w tym przypadku, zwracana jest struktura, ale kod pola
to zero. W ten sposób można sprawdzić czy element został znaleziony. Z drugiej strony, jeśli
dopasowanie zostało znalezione na pozycji, zwracana struktura jest tablicą elementów indeksowanych
przez tą pozycję
Nowa Klasa terminal

Nowa klasa terminal jest rozszerzeniem starej. Możesz dziedziczyć to co jest dostępne i po prostu
dodajemy rozszerzenie. Nowa klasa saleterm może być deklarowana jak poniżej
class saleterm: public terminal
{
protected:
catalog parts;
product sale;
Box Part_Number,Part_Description;
void items();
public:
saleterm();
};
Po dziedziczeniu tej nowej klasy z klasy terminal, dziedziczysz wszystko co istnieje w terminalu. Musisz
tylko zadeklarować nowe pozycje. Nowy terminal składa się z katalogu, struktury opisującej jeden
produkt (aktualnie sprzedawany produkt), kilka nowych pól wyświetlających kod produktu
(Part_Number) i opis produktu. Funkcja items również jest dziedziczona. Jednak ,ponieważ ten terminal
wymaga kodów zamiast cen, nie możesz użyć tej samej funkcji. Musisz dostarczyć nowej funkcji do
obsługi tych pozycji. Możesz zachować w stanie nienaruszony, funkcję składową operate i używać jej
jako dziedziczonej, ponieważ ta funkcja tylko przechwytuje po uzyskaniu ceny.
Konstruktory
Interesująca rzecz dzieje się z konstruktorami, gdy tworzy się obiekt klasy pochodne (Zwróć uwagę –
to nowość!). Konstruktor dla obiektu klasy bazowej jest wywoływany , a następnie konstruktor dla klasy
pochodnej. Po wywołaniu konstruktora klasy pochodnej, obiekt klasy bazowej już istnieje. Ten nowy
konstruktor ma tylko dodać cechy charakterystyczne dla określonej klasy pochodnej dla zakończenia
konstrukcji. W tym przykładzie, konstruktor musi tylko umieścić i oznakować dwa dodatkowe pola.
Oto kod dla tego konstruktora:
saleterm::saleterm()
{
Part_Number.place(450,300);
Part_Description.place(450,340);
Part_Number.label(“Part Number:”);
Part_Description.label(“Description:”);
}
A oto kod dla nowej funkcji items
void saleterm::items()
{
int somecode;
for(;;)
{
do
{
somecode=ask(“Enter part number:”);
sale=parts.find(somecode);
if(sale.code==0)
yesno(“Wrong part number, please check”);
}
while (sale.code==0);
Part_Number.say(sale.code);
Part_Description.say(sale.description);

saletotal=saletotal+sale.price;
Price.say(sale.price);
Cur_Total.say(saletotal);
if(!yesno(“Another item?”)) break;
}
saletotal=saletotal*(1+tax);
Saletotal.say(saletotal);
}
A oto kompletny kod dla tego projektu
#ifndef C7TERM_H // c7term.h
#define C7TERM_H
#include “franca.h”
#include “c6term.h”
#include “c7catalo.h”
#include <string.h>
class saleterm: public terminal
{
protected:
catalog parts;
product sale;
Box Part_Number,Part_Description;
void items();
public:
saleterm();
};
saleterm::saleterm()
{
Part_Number.place(450,300);
Part_Description.place(450,340);
Part_Number.label(“Part Number:”);
Part_Description.label(“Description:”);
}
void saleterm::items()
{
int somecode;
for(;;)
{
do
{
somecode=ask(“Enter part number:”);
sale=parts.find(somecode);
if(sale.code==0) yesno(“Wrong part number, please check”);
}
while (sale.code==0);
Part_Number.say(sale.code);
Part_Description.say(sale.description);
saletotal=saletotal+sale.price;
Price.say(sale.price);
Cur_Total.say(saletotal);
if(!yesno(“Another item?”)) break;
}
saletotal=saletotal*(1+tax);
Saletotal.say(saletotal);

}
#endif
// End
#include “franca.h” // c7term.cpp
#include “c7term.h”
#include <string.h>
void mainprog()
{
saleterm cashregister;
cashregister.operate();
}

Krótki Projekt 2 – Satelity
Tablice ułatwiają manipulowanie kolekcją obiektów. Jeśli chcesz symulować elektrony orbitujące
wokół jądra, bez użycia tablic, będziesz miał dużym powtarzalny program zajmujący się
poszczególnymi elektronami. Ponieważ tablice pozwalają ci działać ze wszystkimi elementami przy
użyciu tej samej nazwy (np. electron), i oznaczać każdy element indeksem zmiennym (np. electron [n]
), musisz napisać tylko jedną pętlę dal wyjaśnienie co chcesz zrobić z danym elementem. Nie tylko
oszczędzisz sobie pracy, ale program nie musi się zmieniać jeśli zmienisz liczbę elementów w tablicy.
Jako przykładu użyjemy tablicy satellite dla symulacji atomu z dwoma elektronami na pierwszej orbicie
i ośmioma elektronami na drugiej orbicie. Użyjemy tablicy electron składającej sięz 10 obiektów typu
satellite. Oczywiście jądro również może być satelitą.
Poprawa możliwości z tablicami
Aby uczynić coś bardziej interesującym , możesz sprawić ,że jądro wykonuje ruch po okręgu. W
poniższym przykładzie, specjalny satelita jest centrum orbity jądra .Deklaracja i inicjalizacja są
następujące:
const float pi2=2*3.14159;
Box clock(“Time: “);
Clock timer,sidereal;
satellite electron[10];
satellite nucleus,ether;
nucleus.resize(40);
ether.place(320,200);
nucleus.center(ether);
nucleus.dist(80);
nucleus.speed(pi2/800.);
nucleus.move();
Inicjalizacja elektronów
Możesz zainicjować również każdy elektron . Elektrony na pierwszej orbicie są inicjowane następująco:
for (int i=0;i<2;i++)
{
electron[i].center(nucleus);
electron[i].dist(80);
electron[i].speed(pi2/300.);
electron[i].resize(12);
electron[i].color(5,5);
electron[i].angle(i*pi2/2.+pi2/4.);
electron[i].move();

}
Elektrony na drugiej orbicie są inicjalizowane tak:
for (int i=2;i<10;i++)
{
electron[i].center(nucleus);
electron[i].dist(120);
electron[i].speed(pi2/600.);
electron[i].resize(12);
electron[i].color(5,5);
electron[i].angle(i*pi2/8.);
electron[i].move();
}
Kiedy wszystkie obiekty zostały zainicjowane, rzeczywista symulacja wygląda tak:
nucleus.show();
for(;sidereal.time()<20.;)
{
nucleus.erase();
nucleus.move();
nucleus.show();
for(int i=0;i<10;i++)
{
electron[i].erase();
electron[i].center(nucleus);
electron[i].move();
electron[i].show();
}
clock.say(sidereal.time()*10);
timer.watch(.033);
timer.reset();
}
W tym przypadku, jądro było reprezentowane jako oddzielny satelita ,ale nie jest to konieczne w ten
sposób. Możesz wybrać electron[10] dla reprezentowania go, jeśli dodasz jeden więcej elektron do
tablicy

C++ dla odpornych na wiedzę cz. X
W prawdziwym programowaniu nie będziesz mógł korzystać ze Screen Objects, które są dostępne w
naszym specjalnym oprogramowaniu. Będziesz musiał sobie radzić ,ze standardowym wejściem i
wyjściem tekstowym (i/o) używając klawiatury i monitora. Wykorzystasz możliwości wykonywania
operacji we/wy przy użyciu standardowych strumieni i/o C++. Nauczysz się również jak formatować
dane wejściowe i wyjściowe. Również w programowaniu rzeczywistym, nie będziesz chciał cały czas
wpisywać danych.. Najprawdopodobniej dane będą przechowywane na dysku, aby można je było
czytać i aktualizować do woli. Rozwiniesz również swoje możliwości w korzystaniu z plików. W
ramach doskonalenia umiejętności , popracujemy nad dalszymi ulepszeniami terminalu kasowego.
Najbardziej znaczącą poprawą będzie przechowywanie katalogu produktów w pliku na dysku.
Życie bez franca.h
W świecie rzeczywistym, nie ma pliku nagłówkowego franca.h czy ScreenObj, athlete, Clock lub
większość innych typów obiektów jakich używaliśmy w nauce C++. Teraz kiedy jesteś programistą,
musisz nauczyć się żyć na własną rękę, bez pomocy klas bibliotecznych, które zostały opracowane ,aby
pomóc Ci w wykonywaniu początkowych kroków w programowaniu. Szkoda ,że trudno jest korzystać
początkującemu programiście z interfejsu graficznego Windows. My skupimy się na skromniejszym
interfejsie tekstowym, aby umożliwić Ci stawienie czoła prawdziwemu światu bez strachu. W
rzeczywistości, główną różnicą między tym czego używaliśmy do tej pory, a tym co jest dostępne w
świecie rzeczywistym to sposób interakcji z komputerem. Nasze predefiniowane klasy ułatwiają
tworzenie programów, które mogą wyświetlać obrazy i animacje na ekranie. Nasza komunikacja z
użytkownikiem była nieco bardziej atrakcyjna dzięki interfejsowi graficznemu. Kiedy używasz
codziennie C++, będziesz ograniczony do zapisywania danych na ekranie i odczytywania danych z
klawiatury. Skupimy się na czytaniu danych tekstowych z klawiatury, na wyświetlaniu danych
tekstowych na ekranie oraz na korzystaniu z plików – bez pomocy gotowych bibliotek.
Życie bez instrukcji I/O
To niesamowite ,że C++ nie ma specjalnych instrukcji do obsługi wprowadzania i wyprowadzania
danych. Zasadniczo, dane wejściowe są wysyłane do specjalnych obiektów odpowiedzialnych za dane
wyjściowe, a dane do wprowadzenia są pobierane z innych specjalnych obiektów
Programowanie W Realnym Świecie C++
Najlepszym sposobem na dowiedzenie się , czym jest „prawdziwe” programowanie w C++, jest
zapoznanie się z przykładami. Poniższy przykład to bardzo prosty program uruchamiany w C++
używający tylko standardowych plików nagłówkowych. Prosi on o Twoje imię i pisze dla Ciebie
wiadomość zwrotną. Kiedy uruchomisz ten program, zauważysz pierwszą różnicę między tym co robiłeś
do tej pory, a tym co teraz możesz robić teraz – nie ma więcej projektów!
Uwaga. Nie musisz już nigdzie używać projektów. Zamiast otwieranie projektu i usuwania
poprzedniego pliku .cpp i dołączania nowego, wystarczy otworzyć plik programu a następnie go
uruchomić . Możesz wpisać lub załadować program a potem go uruchomić!
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
void main() // c8cngrat.cpp
{
char yourname[30];
cout<<”Hello!”<<endl<<”Jak masz na imię?”;
cin>yourname;

cout<<endl;
cout<<”Gartulacje, “<<yourname;
cout<<”, jesteś nowym programistą!”;
}
Powyższy kawałek kodu wyraźnie różni się od poprzednich ćwiczeń:






Nie ma franca.h, więc nie ma sportowców, biegaczy, ScreenObjects, Clocks itp. Nie ma również
funkcji takich jak ask, yesno itp.
Najprawdopodobniej będziesz używał plików nagłówkowych iostream.h i iomanip.h. Możesz
również użyć innych plików nagłówkowych
Nie ma void mainprog Zamiast tego mamy funkcję zwaną main
Nie musisz używać projektów – po prostu wpisujesz lub ładujesz program, a potem go
uruchamiasz
Po uruchomieniu programu, nie będą dostępne żadne interfejsy graficzne

Życie Bez Projektów
Poniższe wskazówki mogą pomóc w uruchomieniu kilku pierwszych programów, które nie są częścią
projektu:





Upewnij się ,że nie masz otwartych żadnych projektów lub przestrzeni roboczych. Jeśli masz,
zamknij je
W menu głównym wybierz Plik -> Otwórz aby otworzyć program jaki chcesz
Uruchom program używając tej samej procedury jakiej używałeś do uruchomienia projektu.
Kompilator Microsoft tworzy standardowy projekt do uruchomienia Twojego programu/ Po
uruchomieniu programu zamknij projekt lub przestrzeń roboczą po uruchomieniu programu

Korzystanie Ze Strumieni C++
Dwie alternatywy wpływają na wejście i wyjście w C++. Możliwe jest użycie zbioru funkcji do wykonania
tych operacji lub zbioru obiektów do ich wykonania. Faktycznie, wykorzystanie funkcji zostało
wykreowane za pomocą języka C, przodka C++. Użycie obiektów do wprowadzania danych
wejściowych i wyjściowych zostało opracowane specjalnie dla języka C++ i jest dużo prostsze i bardziej
wydajne. Twój program generuje dane które przepływają do wyjścia. Jest to koncepcja strumienia
wyjściowego C++. Możesz pobrać wszystkie dane, które chcesz wyprowadzić i „przenieść” je do
specjalnego obiektu (cout), który przekazuje Twoje dane na ekran . W rzeczywistości jest to bardzo
proste - jeśli posiadasz zmienną liczbę całkowitą , możesz zapisać tę zmienną na ekranie za pomocą
następującej instrukcji:
cout << number;
co oznacza wstaw zmienną number do standardowego wyjścia C
Podobnie, chcemy innego rodzaju obiektu dla dostarczenia Ci danych zebranych z klawiatury.
‘Wyszukujesz” te dane ze standardowego obiektu wejściowego (cin) i przenosisz je do zmiennych w
programie. Używając tego samego przykładu możesz wstawić wartości do zmiennej number poniższą
instrukcją
cin>> number
co oznacza wyodrębnij dane ze standardowego wejścia C i przenieś je do zmiennej number
Uwaga. Nazwy cin i cout pochodzą od C input i C output.

Jak możemy zauważyć, operacje wejścia o wyjścia używają specjalnych operatorów << i >>. Operatory
te przypominają Ci ,że dane przepływają do wyjścia (cout << number) i z wejścia do danych (cin >>
number)
Wejście I Wyjście
Początkujący programiści często są zdezorientowani terminami wejście i wyjście. Pamiętaj ,że te
terminy odnoszą się do komputera,. To co wpisujesz z klawiatury, jest wprowadzone do komputera,
wartości wyświetlane na ekranie są wysyłane z komputera.
Plik Nagłówkowy iostream.h
Aby używać strumienia wejściowego i wyjściowego (strumień i/o), musimy dołączyć nowe plik
nagłówkowy do swoich programów. Wpisz na początku swojego pliku programu:
#include <iostream.h>
Teraz, plik nagłówkowy jest ujęty między < i > a nie podwójnym cudzysłowami. Kiedy używasz plików
nagłówkowych znajdujących się w katalogach kompilatora, powinieneś użyć tej nowej formy .Plik
iostream.h zawiera deklaracje i definicje klas, które umożliwiają ci używać obiektów cin i cout. Strumień
i/o obsługuje wszystkie podstawowe typy danych C++. Poniższe typy danych mogą być używane
bezpośrednio:





int
char
float
double

Nie możesz używać tablic. Można tylko wprowadzać i wyprowadzać element tablicy, która wydaje się
być podstawowym typem danych. Nie możesz również używać struktury. Możesz tylko wprowadzać i
wyprowadzać pole w strukturze, która ma być podstawowym typem danych. Istnieje jednak znaczący
wyjątek : łańcuchy zakończone znakiem NULL, chociaż może być użyty specjalny przypadek tablic! Na
przykład:
char name[]=”Bolesław I Wielki”;
…
count << name;
Uwaga. Jeśli do programu dołączono plik iostream.h, obiekty cin i cout są automatycznie
zadeklarowane i użyteczne.
Wyprowadzania Ze Strumieniami
Strumień wyjściowy skład się z obiektu cout , operatora << i zmiennej (lub stałej) do wyprowadzenia:
cout << identyfikator zmiennej;
Na przykład:
count << number;
Jeśli ma być wyprowadzonych kilka zmiennych , każda może być poprzedzona innym operatorem ( <<
):
cout << „Wynik to :” << number <<: i to jest koniec”;

Dane wyjściowe są wyświetlane na ekranie bez spacji między wartościami. Na przykład:
int number=32;
char name[]=”Sonny Bonds”;
cout<<name<<number;
da nam wynik wyjściowy:
Sonny Bounds32
Dwie instrukcje standardowego wyjścia nie powodują ,dwóch linii. Innymi słowy, w powyższym
przykładzie, jeśli dane wyjściowe zostaną podzielone na dwie instrukcje:
cout << namel
cout << number;
wynik będzie taki sam
Spacje
Jeśli chciałbyś spacji między wartościami, łatwym rozwiązaniem jest wstawienie pustego łańcucha
między nimi:
cout<<name<<” „<< number;
Można też użyć bardziej szczegółowego wyjaśnienia
cout<<”Nazwisko Klienta: „ << name << „ kod to : „<<number;
Start Od Nowej Linii
Możliwe jest równie polecenie uruchomienia danych wyjściowych w nowej linii. Są dwa sposoby na
zrobienie tego: możesz wprowadzić znak kontrolny \n (new line) do danych wyjściowych lub możesz
dołączyć manipulator i/o endl w danych wyjściowych. Na przykład:
cout<<”Nazwa Klienta:”<< name<<’\n’<<” kod to: „<<number;
lub
cout<<”Nazwisko Klienta:”<<name<<endl<<” kod to: „<<number;
Każda z nich powoduje te same dane wyjściowe:
Nazwisko Klineta :Sonny Bonds
kod to: 32
Wprowadzania Za Pomocą Strumieni
Strumień wejściowy składa się z obiektu cin po którym występuje operator >> i zmienna, do której
należy przypisać wartość wejściową:
cin >> identyfikator zmiennej;
Na przykład
cin>>i;
pobiera wartość z klawiatury i przypisuje ją do zmiennej i. Możliwe jest przypisanie wartości do
większej niż jednej zmiennej pojedynczym standardowym wejściem:

cin>>i>>j>>k;
W tym przypadku, pierwsza wartość zostanie przypisana do i, druga wartość do j, a trzecia wartość do
k. Abu komputer oddzielił jedną daną wejściową od innej danej wejściowej, użyj spacji lub naciśnij
Enter, po każdej wartości podczas wpisywania wartości. Jeśli zdecydujesz się je oddzielić pustymi
polami, nadal musisz naciskać Enter po ostatniej wartości. Możesz przebadać poniższy program, który
wymaga wprowadzania trzech wartości całkowitych, a następnie je wyświetla:
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
void main()
{
int i,j,k;
cout<<”Wprowadź trzy wartości:\n”;
cin>>i>>j>>k;
cout<<endl<<”Te wartości to :”<<’\n’;
cout<<i<<” “<<j<<” “<<k;
}
Uruchom ten program, aby upewnić się ,że wprowadzane liczby są poprawnie wyświetlane. Możesz
przejść do nowej linii na ekranie , przez dołączenie manipulatora i/o endl w strumieniu, lub przez
dołączenie znaku kontrolnego dla nowej linii, który jest reprezentowany przez backslah po którym
następuje znak n. Gdziekolwiek ten znak kontrolny znajduje się w łańcuchu znakowym lub w strumieniu
wyjściowym, jest interpretowany jako instrukcja przejścia do następnej linii. Nowa linia znaku
kontrolnego może być wstawiana w strumieniu wyjściowym albo przez dołączenie do innego łańcucha
(Wprowadź trzy wartości : \n), lub przez dołączenie go samemu (jak w drugim cout w powyższym
programie). Niezależnie od tego czy, użyjesz pojedynczego czy podwójnego cudzysłowu obejmującego
znaki, osiągniesz ten sam efekt. Jednak podwójne cudzysłowy generują łańcuch zakończony znakiem
NULL. Po uruchomieniu programu przestrzegaj następujących punktów:





Możesz wpisać jedną lub więcej spacji między każdą liczbę
Możesz nacisnąć Enter między każdą liczbą
Nie możesz używać spacji w liczbie
Nie możesz używać znaków (takich jak przecinek) między liczbami

Przykład – Użycie Strumieni Do Tablic Wejścia I Wyjścia
Załóżmy ,że chcemy pracować z pewnymi tablicami numerycznymi. Jest bardzo prawdopodobne ,że
będziemy chcieli wyświetlić całą tablicę w celu ustalenia wartości. Możemy użyć do tego funkcji show:
void show (int array[], int from, int to)
{
cout<<endl<<”Contents of array:”<<endl<<”Index”
<<” Value”;
for (int k=from;k<=to;k++)
cout<<endl<<k<<” “<<array[k];
}
Ta funkcja pobiera trzy parametry : samą tablicę i pozycje indeksu określające miejsce gdzie zaczyna
się i kończy lista. Pamiętaj ,że nie musisz określać rozmiaru tablicy. Podobnie, możemy użyć funkcji
readarray dla wprowadzenia wartości
void readarray(int array[],int from,int to)

{
for (int i=from;i<=to;i++)
{
cout<<endl<<”Please input element index “<<i<<’:’;
cin>>array[i];
}
}
Funkcja ta ilustruje dobrą praktykę polegającą na informowaniu użytkownika o tym ,czego spodziewa
się od Ciebie komputer. Pamiętaj ,że jest prawdopodobne ,że będziesz tworzył programy dla innych
osób. Im więcej będą wiedzieli czego chce od nich komputer, tym mniej błędów będą popełniać. Z
drugiej strony, należy unikać umieszczania niepotrzebnych wiadomości w swoich funkcjach. Jeśli twoje
oprogramowanie będzie osadzone w innych programach, może zablokować ekran użytkownika
bezużytecznymi informacjami. Możesz przetestować funkcję w programie
void main() // c8show.cpp
{
int number[10];
readarray(number,0,9);
show(number,0,9);
}
Formatowanie
Dużą ilość czasu profesjonalny programista poświęca się pozyskiwaniu danych i tworzeniu raportów.
Profesjonalne raporty muszą wyglądać dobrze .Nawy i liczby muszą być wyświetlane w dogodnych
miejscach w raporcie, a liczby muszą być dobrze wyrównane. To właśnie nazywamy formatowanie.
Zarówno dane wejściowe jak i dane wyjściowe muszą być dobrze sformatowane, aby ludzie mogli
łatwo zrozumieć te informacje. Elementarne formatowanie zostanie osiągnięte poprzez przejście do
nowej i wstawianie spacji, ale to nie wystarcza. Aby wygodnie formatować raporty, musisz poznać
jeszcze kilka pozycji.
Zapewnienie Precyzji Zmiennoprzecinkowej
Jeśli drukujesz wartości zmiennoprzecinkowe, możesz nie lubić ich wyglądu. Na przykład:
#include<iomanip.h>
void main()
{
float price,tax=6.75,total;
cout<<”Enter the price:”;
cin>>price;
total=price+tax*price/100;
cout<<endl<<”Please pay: $”<<total;
}
Chociaż ten przykład jest bardzo prostym programem do obliczania podatku od sprzedaży, możesz nie
być zadowolony z wyników. Jeśli podasz cenę 10 PLN, zobaczysz poniższy wynik
Proszę zapłacić : 10,675 PLN
Nie ma czegoś takiego jak pół grosza – oczekiwałeś ,że wynik wyjdzie z dwoma miejscami po przecinku.
Jak możesz to zapewnić? Nauczysz się implementować precyzję zmiennoprzecinkową nieco później.

Wyrównywanie Pól
Kolejną ważną kwestią jest upewnienie się ,że wszystkie pola są wyrównywane. Rozważ program, który
odczytuje i pokazuje tablicę. Jeśli wykonasz go za pomocą liczb o różnej długości, możesz otrzymać coś
takiego:
Zawartość tablicy:
Index Value
01
1 23456
2 23
3 –4567
43
5 23
6 –21005
7 32
8 21
9 6789
Nie jest to pożądane ponieważ elementy tablicy mają nietypowe wyrównanie. Powinny one wszystkie
się zakończyć, nie zaczynać , w tej samej linii poziomej. Aby uniknąć tego problemu, określ ,że wszystkie
te liczby zajmują określoną szerokość, w kolumnach ,na wyjściu
Użycie Manipulatorów
Plik nagłówkowy iomanip.h definiuje kilka manipulatorów, które mogą być dołączone do strumienia
i/o aby sformatować dane do wejścia lub wyjścia. Do tej pory widzieliśmy tylko endl, ale poniżej
pokazano kilka innych
endl : start nowej linii
ends : wstawienie null do danych wyjściowych
flush : przepłukanie strumienia
setiosflags(long flag) : ustawienie i/o bitów flag
resetiosflags(long flag) : wyzerowanie i/o bitów flag
setfill(char fillchar) : ustawienie znaku wypełnienia do fillchar
setprecision(int places) : ustawienie precyzji do places
setw(int width) : ustawienie całkowitego szerokości pola
Manipulatory setiosflags, resetiosflags, stfill i setprecision pozostają skuteczne , dopóki nie określisz
inaczej. Na przykład, gdy znak wypełnienia jest ustawiony na kropkę, pozostanie kropką dopóki nie
zostanie określony inny znak wypełnienia. Jednak manipulator setw jest skuteczny tylko raz
Różnice Kompilatorów
Kompilatory Microsoft nie pozwala ci na alternatywne wyrównanie, ustawiając flagi na ios::left lub
ios::right. Po ustawienia wyrównania w lewo:
setiosflags(ios::left)
musisz zresetować
resetiosflags(ios::left)
Kompilatory Borland umożliwiają ustawienie wyrównania bez resetowania . Manipulatory są
wstawiane do strumienia w taki sam sposób, w jaki wstawia się żądaną zmienną, którą chcesz odczytać
lub zapisać. Czy pamiętasz jak użyć endl? Na przykład, jeśli chcesz upewnić się, że wszystkie liczby w
tablicy są wyświetlone poprawnie, możesz zmodyfikować funkcję show

void show (int array[], int from, int to)
{
cout<<endl<<”Contents of array:”<<endl<<”Index”
<<” Value”;
for (int k=from;k<=to;k++)
cout<<endl<<setw(3)<<k<<” “<<setw(8)<<array[k];
}
Manipulowanie Szerokością Pola Za Pomocą setw
Zmiana, którą właśnie wprowadziliśmy do funkcji show, ilustruje użycie manipulatora setw. W tym
przypadku, każda wartość indeksu k będzie zajmowała dokładnie trzy spacje, bez względu na to ile pól
jest rzeczywiści potrzebnych do zapisania k. Podobnie, każda wartość w tablicy będzie zajmowała
dokładnie osiem kolumn. Powinieneś określić szerokość, która jest wystarczająco szeroka, aby
pomieścić wartość, którą chcesz pokazać. Jeśli określisz szerokość, która nie jest wystarczająca,
komputer użyje więcej kolumn , aby liczba mogła być poprawnie zapisana (co rujnuje Twój format).
Domyślnie jest to setw(0), co oznacza ,że zostanie użyta minimalna liczba kolumn potrzebna dla
przedstawienia wartości
Manipulowanie Cyframi Dziesiętnymi Za Pomocą setprecision
Podczas wyświetlania liczb zmiennoprzecinkowych można ograniczyć ilość wyświetlanych miejsc
dziesiętnych. Na przykład, jeśli masz do czynienia z pieniędzmi, prawdopodobnie będziesz chciał aby
wyniki zawierały tylko dwa miejsca po przecinku. Do tego celu można użyć manipulatora setprecision.
Po określeniu liczby miejsc dziesiętnych , które mają być wyświetlane, ta specyfikacja pozostaje w
mocy do momentu zmiany ustawień za pomocą innego manipulatora setprecision. Na przykład, aby
uniknąć wyświetlenia ceny z więcej niż dwoma miejscami po przecinku, możesz wykonać co następuje:
float price;
cout<<setprecision(2);
...
cout<<price;
Każda zmienna zmiennoprzecinkowa, którą przekazujesz do cout jest wyświetlaka z dwoma miejscami
dziesiętnymi ,aż do ponownego użycia manipulatora. Niestety, możesz pozostać z innymi problemami,
które nie zostaną całkowicie rozwiązane przez ten manipulator Jeśli Twoja zmienna
zmiennoprzecinkowa potrzebuje mniej niż dwa miejsca po przecinku , wyświetla z mniej niż dwoma
miejscami po przecinku, a przecinek dziesiętny może nawet zostać pominięty. Na przykład
float x[3]={12.35,10.,5.};
cout<<setprecision(2);
for(int i=0;i<3;i++)
cout<<endl<<setw(8)<<x[i];
wyświetli wyniki jak następuje:
12.35
10
5
co może nie być właściwe w raporcie. Aby wyrównać punkt dziesiętny, użyjemy manipulatora
setiosflags. Innym problemem , którym się zmierzysz, jest to ,że ze względu na Twoje ustawienia

szerokości i/lub precyzji, komputer może wybrać wyświetlanie wartości w notacji wykładniczej
(naukowej). Jeśli to ci nie pasuje, będziesz musiał użyć setiosflags, aby to zmienić.
Manipulowanie Znakami Wypełnienia Z setfill
Kiedy określisz szerokość pola (używając funkcji setw), oraz gdy wyświetlana wartość wymaga mniej
kolumn niż są dostępne, pozostałe kolumny są wypełniane pustymi polami. W tym przypadku mówimy
,że znak wypełnienia jest pusty. Możliwe jest użycie dowolnego innego znaku jako znaku wypełnienia
zamiast użycia spacji. Odbywa się to za pomocą manipulatora setfill. Po określeniu znaku wypełnienia,
pozostaje on w użyciu do ponownego użycia setfill. Jeśli chcesz wrócić do używania znaku pustego jako
znaku wypełnienia, musisz tylko użyć funkcji setfill ( ‘ ‘ ).
Manipulowanie Sterowaniem I/O Z setosflags i resetiosflags
Manipulatory setiosflags i resetiosflags mogą być używane do zmiany sterowania zbiorem flag , które
wpływają na działania wejścia/wyjścia. Flagi te pokazano poniżej
skipws : Ignoruje białe spacje w danych wejściowych
left : Wyrównanie w lewo
right : Wyrównanie w prawo
showpoint : Pokazuje miesjca dziesiętne i przecinek
scientific : Użycie notacji naukowej (wykładniczej)
fixed : Używa stałej notacji zmiennoprzecinkowej
Aby ustawić flagę, użyjemy manipulatora setiosflags z argumentem, który składa się z sekwencji ios::
po którym występuje flagę jaką chcesz ustawić. Aby zresetować taką flagę, użyjemy resetiosflags z tym
samym argumentem. Na przykład:
cin>>resetiosflags(ios::skipws);
resetuje flage skipws i pozwala odczytać białe spacje w danych wejściowych
Odczytywanie Białych Spacji Ze skipws
Flaga skipws jest ustawiana domyślnie. Białe spacje są używane jako separatory między wartościami i
nie można ich odczytać. Jeśli odczytujemy łańcuch z tablicy znaków. strumień wejściowy zakłada ,że
łańcuch jest zakończony kiedy jest osiągnięty. Możemy spróbować uruchomić poniższy program
#include <iomanip.h>
void main()
{
char mark[]=”————-+”;
char name[30];
cin>>name;
cout<<name;
}
Jeśli wprowasdzasz ciąg znaków, taki jak Sonny Bonds, jako dane, zobaczysz wynik Sonny , ponieważ
pierwsze puste miejsce wskazuje koniec napisu. Jeśli zresetujesz flagę skipws przez dołączenie
poniższej instrukcji
cin >> resetiosflags (ios :: skipws);
otrzymasz taki sam wynik! Jak możesz odczytać puste spacje?

Jedynym sposobem na odczytanie pustych miejsc jest cofnięcie automatycznej funkcji C++, która
odczytuje tablice znaków jako ciągi. Musisz odczytać jeden znak w danym czasie. Rozważmy poniższy
program:
#include <iomanip.h>
void main()
{ // c8skipws.cpp
const char enter=10;
char mark[]=”————-+”;
char name[30];
cin>>resetiosflags(ios::skipws);
cout<<mark<<mark<<mark<<endl;
for (int i=0;i<29;i++)
{
cin>>name[i];
if(name[i]==enter) break;
}
name[i]=0;]
cout<<endl<<setw(5)<<i<<” characters read”;
cout<<endl<<name;
}
Program ten resetuje flagę skipwa i odczytuje ciąg wejściowy po jednym znaku na raz. Aby uniknąć
odczytania wszystkich 30 znaków, program ten sprawdza również , czy użytkownik nacisnął klawisz
Enter. Odbywa się to poprzez porównania wejścia z kodem dla Enter, jak zdefiniowano w stałej (kod
dla Enter jest równy wartości numerycznej 10). Jeśli usuniesz resetiosflags, cały łańcuch będzie nadal
odczytywany, ale wszystkie puste miejsca będą ignorowane. Gorzej, kod dla Enter nie zostanie wykryty,
a będziesz musiał zakończyć wpisywanie 30 niepustych znaków (co oznacza ,że znaki sterujące takie
jak Enter , również zostaną pominięte) Znak tablicy znaków służy jedynie do śledzenia liczby
wprowadzonych znaków.
Wyrównywania Wartości Z Flagami I/O Lewo i Prawo
Kiedy wartość wymaga mniej kolumn niż jest dostępne, możesz ją wyrównać w lewo lub w prawo ,
ustawiając flagę lewą lub prawą. Wartością domyślną jest wyrównanie w prawo, co jest potrzebne
podczas wyświetlania wartości liczbowych, ale mniej akceptowalne przy wyświetlaniu ciągu znaków.
Rozważmy poniższy program:
#include <iomanip.h>
void main()
{
char name[5][20];
int code[5];
for (int i=0;i<=4;i++)
{
cout<<endl<<”Enter a name:”;
cin>>name[i];
cout<<endl<<”Enter a code:”;
cin>>code[i];
}
for (i=0;i<=4;i++)
{
cout<<endl<<setw(20)<<name[i]<<setw(6)<<code[i];

}
}
Program odczytuje sekwencję nazw i liczb z klawiatury, a potem wyświetla je na ekranie. A oto wyniki:
Clarice 12
Liz 4532
Lucia 435
Marcos 21
Claudio 43
Tekst Po Lewej, Liczby Po Prawej
Powyższe formatowanie może nie być ideą dobrego formatowania – możesz chcieć upewnić się ,że
nazwiska są wyrównane do lewej a liczby wyrównane do prawej. Nowy listing będzie następujący:
#include <iomanip.h>
void main()
{
char name[5][20];
int code[5];
for (int i=0;i<=4;i++)
{
cout<<endl<<”Enter a name:”;
cin>>name[i];
cout<<endl<<”Enter a code:”;
cin>>code[i];
}
for (i=0;i<=4;i++)
{
cout<<endl<<setiosflags(ios::left)<<setw(20)<<name[i]
<<setiosflags(ios::right)
<<setiosflags(ios::right)<<setw(6)<<code[i];
}
}
Nowe dane wyjściowe będą następujące:
Clarice 12
Liz 4532
Lucia 435
Marcos 21
Claudio 43
Dołączanie Punktu Dziesiętnego Z showpoint
Flaga showpoint wskazuje ,że dane wyjściowe liczb zmiennoprzecinkowych zawierają kropkę
dziesiętną i końcowe zera wypełniające maksymalną liczbę miejsc po przecinku, zgodnie z
ustawieniami setprecision. Flaga ta jest konieczne ponieważ punkt dziesiętny i zera końcowe mogą być
pominięte w przeciwnym razie.
Wyprowadzanie Liczb W Formacie Wykładniczym Za Pomocą scientific

Flaga sceintific określa ,że liczby zmiennoprzecinkowe mają być wyprowadzane przy użyciu
wykładniczego.
Wyprowadzanie Liczb W Formacie Punktu Stałego Z fixed
Flaga fixed jest przeciwieństwem flagi scientific, i określa ,że liczby zmiennoprzecinkowe mają być
wyprowadzane przy użyciu formatu stałego punktu.
Używanie Kodów Znaków
Wcześniej wprowadziliśmy typ char. Kod ASCII, składa się z liczby całkowitej od 0 do 255, jest używany
do przedstawienia znaków. Nie jest ważne aby zapamiętać jaki kod odpowiada jakiemu znakowi, ale
powinieneś sprawdzić następujący program:
#include <iostream.h>
void main() // c8ascii.cpp
{
// Ten program pokazuje znakowy
// odpowiednik kodu numerycznego
char code,choice=’y’;
int number;
while(choice==’y’)
{
cout<<endl<<”Wprowadź kod jaki chcesz poznać:”;
cin>>number;
code=number;
cout<<endl<<”Kod odpowiada znakowi
:”<<code;
cout<<endl<<”Chcesz kontynuować (y/n)?”;
cin>>choice;
}
}
Program ten wymaga wprowadzania liczby całkowitej i wypisuje znak, którego kod odpowiada
wprowadzonemu numerowi. Zauważ że kod został zadeklarowany jako znak, a liczba została
zadeklarowana jako liczba całkowita. Kiedy wpiszesz znak, komputer zrozumie, że nie chcesz drukować
liczby, ale, zamiast tego, chcesz wydrukować znak, którego kod jest reprezentowany przez ten numer.
Tak więc, mimo ,że zarówno kod jak i liczba , może być równy 65, kiedy wypiszesz liczbę, zobaczysz
liczbę 65 ,ale kiedy wypiszesz kod ,zobaczysz znak A. Powyższy program odczytuje po prostu liczbę
całkowitą, kopiuje tę liczbę do zmiennej znakowej (code). a następnie wyprowadza zmienną znaku.
Uwaga. Jeśli chcesz aby było jasne, że wartości całkowita jest konwertowana na znak, możesz rzutować
typ w przypisaniu, używając code = (char) number; Jednakże, jest to wykonywane automatycznie przez
kompilator.
Użycie ask, askwords, yesno i Pól
Funkcje ask, askwords i yesno, jak również objekt Boxm były bardzo przydatne dla obsługi wejścia i
wyjścia. Chociaż nie można używać interfejsu graficznego Windows ze standardowymi strumieniami
wejścia i wyjścia , uzyskasz pewną alternatywę , która pozwoli Ci nadal w ograniczonym stopniu
korzystać z tych funkcji i pól.
Plik Nagłówkowy nofranca.h

Plik nagłówkowy nofranca.h pozwala Ci używać funkcji wymienionych powyżej i pól w programach,
nawet już nie korzystasz z franca.h. Wszystko co musisz zrobić to użyć następującej dyrektywy:
#include „nofranca.h”
Musisz dołączyć ten plik nagłówkowy zanim spróbujesz włączyć franca.h. Gdy ten nowy plik
nagłówkowy zostanie włączony do Twojego programu, uniemożliwi to dołączenie standardowego
franca.h. Wszelkie połączenia z tymi funkcjami i używanie pól będą interpretowane przez tę nową
wersję i symulowane w interfejsie tekstowym dostarczonym prze C++.
Oto kompletny kod nofranca.h
#ifndef NOFRANCA_H
#define NOFRANCA_H
#define FRANCA_H
#define _CANVAS_H
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <iomanip.h>
float ask(char question[])
{
float answer;
cout<<endl<<”Asking: “<<question;
cin>>answer;
return answer;
}
void askwords(char sentence[],int size,char question[])
{
cout<<endl<<”Asking (sentence): “<<question;
cin>>sentence;
}
int yesno(char question[])
{
char answer;
cout<<endl<<”yes or no: “<<question;
cout<<endl<<”Please enter y or n: “;
cin>>answer;
if (answer==’y’) return 1;
return 0;
}
class Box
{
char title[40];
char message[40];
public:
Box();
Box(char alabel[]);
void say(float);
void say(char msg[]);
void label(int);
void label(char msg[]);
void place(int x,int y);
};

void Box::Box()
{
strcpy(title,””);
strcpy(message,””);
}
void Box::Box(char msg[])
{
strcpy(title,msg);
}
void Box::place(int x,int y)
{
}
void Box::say(float value)
{
cout<<endl<<title;
cout<<endl<<setprecision(2)<<setiosflags(ios::showpoint);
cout<<setiosflags(ios::fixed)<<value;
}
void Box::say(char msg[])
{
cout<<endl<<title;
cout<<endl<<msg;
}
void Box::label(char msg[])
{
strcpy(title,msg);
}
void Box::label(int value)
{
itoa(value,title,10);
}
#endif
Zrozumienie i Używanie Plików
Od samego początku przechowujemy programy na dysku twardym komputera, dzięki czemu nie
musimy wpisywać ich ponownie za każdym razem gdy ich potrzebujesz. Zasadniczo, każdy zbiór
informacji , który jest przechowywany i który może być później używany, jest nazywany plikiem. W tej
części dowiesz się jak przechowywać dane w plikach, aby móc je później przeczytać lub przenieść do
innego komputera. Pracujesz z plikami w zasadzie w ten sam sposób, w jaki pracujesz z wyświetlaczem
i klawiaturą. Oczywiście, ponieważ masz doświadczenie z plikami, wiesz ,że istnieją pewne subtelne
różnice między pracą z plikami a pracą z wyświetlaczem i klawiaturą:
 Plik jest identyfikowany po nazwie na dysku
 Możesz zapisywać informacje (dane wyjściowe z komputera) lub odczytywać informacje (dane
wejściowe do komputera) przy użyciu tego samego pliku
Ponieważ wybierasz nazwę pliku, kompilator nie może wcześniej zadeklarować obiektu pliku. Obiekty
strumienia wejściowego i wyjściowego zostały zadeklarowane jako cin lub cout, ponieważ nie można
było wybrać ich nazw. Używałeś cin dla wejścia i cout dla wyjścia. Jeśli chodzi o pliki, jest jednak inaczej.
Może istnieć kilka plików, którymi chcesz się zająć, zamiast tylko jednym plikiem wejściowym i jednym
plikiem wyjściowym. Dlatego musisz zadeklarować swoje pliki jako obiekty klasy fstream i nadać im
nazwy. Po zadeklarowaniu obiektu, można używać funkcji składowych klasy fstream, a także można

ustanowić strumień wejściowy i/lub wyjściowy, używając pliku w ten sam sposób w jaki używaliśmy cin
i cout. Nawet manipulatory i flagi mogą być używane! Oto przykład:
#include <fstream.h>
void main()
{
fstream myfile;
myfile.open(“list.txt”,ios::out);
myfile<<”Anything goes.”;
myfile.close();
}
Program ten tworzy plik o nazwie list.txt i zapisuje w nim łańcuch Antything goes.
Uwaga. Aby używać plików, musisz dołączyć plik nagłówkowy fstream.h
Manipulowanie Plikami
Możesz manipulować dwoma rodzajami plików:
 Pliki tekstowe
 Pliki binarne
Pliki tekstowe są uporządkowane liniowo, a każda linia jest oznaczona końcem linii (endl). Dane
pozostają w formie czytelnej, a puste pola oddzielają każde pole danych, dzięki czemu można łatwo
zrozumieć zawartość pliku. Z drugiej strony, pliki binarne nie są zorganizowane w liniach. Jedna
informacja jest zapisywana po kolejnej, a wartości numeryczne są przechowywane w sposób
obsługiwany w pamięci binarnej – w notacji binarne. Liczby te nie są konwertowane na ciąg cyfr
dziesiętnych, aby można je było łatwo odczytać. W rezultacie wydruk pliku binarnego nie jest łatwy do
zrozumienia. My zajmiemy się tylko plikami tekstowymi. Aby użyć pliku, plik musi być najpierw
zadeklarowany jak każdy inny obiekt.
Deklaracja Pliku
Ponieważ plik są obiektami klasy fstream, deklaracja jest bardzo prosta:
fstream identyfiaktor ;
Identyfikator to po prostu nazwa, której używasz w swoim programie, aby odnieść się do pliku – nie
jest to nazwa zapisana na dysku! Powiązania między tym identyfikatorem a nazwą pliku a dysku
zostanie pozostawiony dla funkcji składowej open (). Po zadeklarowaniu pliku, możemy używać funkcji
składowych do wykonywania operacji za ich pomocą. Najważniejsze funkcje składowe:
• open()
• close()
• eof()
Funkcja Składowa open ( )
Funkcja składowa z fstream:
open (char nazwapliku[ ], int tryb_dostępu);
ustanawia połączenie między obiektem pliku używanym w Twoim programie a daną na dysku.
Ustanawia również jak plik będzie używany : do wprowadzania, wyprowadzania, dodawania itd.
Funkcja ta pobiera dwa argumenty : łańcuch znaków (nazwa pliku), który określa nazwę pliku na dysku
oraz flagę (tryb_dostępu), która wskazuje tryb dostępu.

Nazwa Pliku. Nazwa pliku jest łańcuchem zakończonym znakiem null. Może również zawierać pełną
ścieżkę do pliku, w tym napęd, katalogi itp. Jednak , gdy w tym łańcuchu zostanie zawarty lewy ukośnik
( \ ), musi zostać zastąpiony dwoma ( \\ ).
Tryb dostępu będzie jednym z poniższych:
ios::out – otwarcie pliku do zapisu
ios::in – otwarcie pliku do odczytu
ios::app – dołączanie pliku (start n końcu pliku i zapis)
ios::nocredate – otwarcie pliku tylko jeśli istnieje (nie tworzy go)
Atrybuty otwarcia można łączyć za pomocą operatora logicznego lub operatora ( | ). Na przykład :
yourfile.open(“roster.txt”, ios::nocreate|ios::in);
W tym przypadku, system próbuje otworzyć plik roster.txt dla danych wejściowych (ios::in). Jeśli ten
plik nie zostanie znaleziony w bieżącym katalogu, nie zostanie utworzony a otwarcie nie powiedzie się.
Uwaga. Kompilatory Microsoftu zwykle tworzą nowy plik, jeśli spróbujesz otworzyć nieistniejący plik.
Aby tego uniknąć, musimy użyć opcji ios::nocreate. Kompilatory Borlanda nie utworzą nowego pliku
jeśli spróbujesz otworzyć nieistniejącego pliku.
Testowanie Czy Plik Został Poprawnie Otwarty. Dobrą praktyką jest testowanie czy plik został
pomyślnie otwarty. Na przykład plik może się nie otworzyć, jeśli plik wejściowy nie istnieje w
określonym miejscu lub jeśli nie można utworzyć pliku wyjściowego. Ten test jest inaczej wykonywany
przez kompilatory Micrsoft i Borlanda.
W kompilatorach Microsoft, może przetestować czy plik został poprawnie otwarty, wywołując funkcję
składową is_open ( ), po próbie otwarcia tego pliku. Jeśli funkcja zwraca zero, wystąpił problem
podczas otwierania pliku. Na przykład
yourfile.open(“roster”,ios::in|ios::nocreate);
if( yourfile.is_open()==0 ) cout <<“Error: File was not open”;
W kompilatorach Borlanda, musisz porównać obiekt fstream z wartością NULL. Jeśli to porównanie jest
prawdziwe, plik nie jest otwarty. Na przykład
yourfile.open(“roster”,ios::in|ios::nocreate);
if(yourfile==NULL) cout<<“Error: File was not open”;
Funkcja składowa close ( ).
Funkcja składowa close ( ) jest używana do upewnienia się, że wszystkie dane są zapisywane na dysku.
W wielu sytuacjach dane nie są natychmiast zapisywane na dysku, a jeśli plik nie zostanie poprawnie
zamknięty, niektóre dane mogą zostać utracone . Brak argumentów dla tej funkcji składowej.
Funkcja Składowa eof ( )
Funkcja składowa eof () jest bardzo przydatna prze wprowadzaniu plików. Zwraca 1 jeśli próbujesz
odczytać ostanie dane w pliku. warunek końca pliku (end –of – file ) jest bardzo przydatny ponieważ w
większości przypadków nie wiesz wcześniej ile fragmentów danych będzie obecnych w pliku. Jakie jest
rozwiązanie? Odczytuj , dopóki nie osiągniesz eof ( ).
Uwaga. Po przeczytaniu ostatniej informacji w pliku, nie spowodujesz eof (). Dopiero, gdy spróbujesz
odczytać

Przykład – Odczyt I Wydruk Informacji O Personelu. Wcześniej mieliśmy plik zawierający informacje
personalne. Możesz użyć dowolnego edytora tekstu aby odczytać i wydrukować zawartość tego pliku.
Każda linia w tym pliku zawiera identyfikację numeryczną, imię i nazwisko, oraz liczbę
zmiennoprzecinkową przedstawiającą stawkę godzinową pracownika. Zawartość tego pliku powinna
wyglądać następująco:
1 Clark Kent 20.00
2 Alfred Newman 6.00
3 Oliver Twist 15.00
4 Huck Finn 17.00
7 James Bond 32.00
10 Saint Nick 22.00
Zauważ ,że numery identyfikujące nie zawierają kompletnej sekwencji (brakuje niektórych liczby takich
jak 5, 6,8 i 6) co ma zwykle miejsce w przypadku większości plików. W prawdziwym życiu tak naprawdę
nie wiesz, ilu pracowników będziesz odczytywał. Dlatego też, musisz sprawdzać koniec pliku. Teraz
napiszemy program do wypisywania listy pracowników, ich numery identyfikacyjne i stawki godzinowe
Chociaż jest to prosty program, wymaga zwrócenia uwagi na formatowanie. Podejście jest proste:
1.Zadeklaruj plik i zmienne
2.Odczytaj informację o pracowniku, dopóki nie dojdziesz do końca pliku
3.Wyświetl numer identyfikacyjny, imię i nazwisko oraz stawkę godzinową każdego pracownika
#include <fstream.h>
#include <iomanip.h>
void main()
{
// Deklarujemy plik i zmienne:
char filename[]=”c8persnl.txt”;
int id;
char fname[20],lname[20];
float wage;
fstream employees;
employees.open(filename,ios::in|ios::nocreate);
// Odczyt informacji o pracowniku dopóki
// nie osiągniesz końca pliku:
for (;;)
{
employees>>id;
if (employees.eof()) break;
employees>>fname>>lname>>wage;
// Wyświetlenie danych o każdego pracownika:
cout<<endl;
cout<<setw(5)<<setiosflags(ios::right)<<id
<<setw(20)<<setiosflags(ios::left)<<fname
<<setw(20)<<lname
<<setw(6)<<setprecision(2)<<setiosflags(ios::fixed)
<<resetiosflags(ios::left)<<setiosflags(ios::showpoint)<<wage;
}
char choice;
cout<<endl<<“Wprowadź dowolny znak do zakończenia”;
cin>>choice;
}

Zwróć uwagę na następujące elementy w powyższym kodzie:
 Zainicjowaliśmy tablicę nazw plików nazwą pliku. Działa to tylko wtedy jeśli plik znajduje się w
tym samym katalogu co Twój program. W przeciwnym razie musisz podać pełną nazwę ścieżki
dostępu
 Nie sprawdziliśmy czy plik został pomyślnie otwarty
 Wykryliśmy stan końca pliku – ważne jest aby sprawdzić stan końca pliku po próbie odczytania
początku danych nowego pracownika. Pamiętaj ,że warunek końca pliku jest ustawiany tylko
po próbie odczytania ostatnich informacji. Jeśli sprawdzisz warunek końca pliku na początku
pętli (w tym przez użycie instrukcji while (!employees.eof ( ) …) , będziesz pracował
nieprawidłowymi danymi w iteracji ostatniej pętli
 Sformatowaliśmy dane wyjściowe – formatowanie danych wyjściowych jest pracochłonne,
ponieważ czasami trzeba wyrównywać dane do lewej (nazwiska) a czasmi musisz wyrównać je
do prawej (liczby). Kompilatory Microsoft wymaga zresetowania lewej flagi, zamiast po prostu
pozwolić ci ustawić prawą flagę. Ponadto ważne jest abyś ustawił stałą flagę, aby kompilatory
Microsoft wyświetlały zera dziesiętne.
 Ostatnie trzy linie są opcjonalne. Niektóre kompilatory kasują ekran wkrótce po uruchomieniu
programu. Gdy tak się stanie, ledwo zdążysz zobaczyć efekt wyjściowy. Jeśli poprosisz
użytkownika aby coś wpisał, zmusisz komputer aby czekał , dopóki nie skończysz czytać
Wciąż może być pożądane dodanie kilku funkcji do tego programu
 Sprawdź czy plik został otwarty pomyślnie
 Sformatuj imię i nazwisko
Aby sprawdzić czy plik został pomyślnie otwarty , można dołączyć instrukcję if , która byłaby inna w
zależności do używania kompilatora. Z kompilatorem Borlanda możemy użyć
if(employee==NULL) cout<<“Error: file does not open”;
else ...
if(employee.is_open()==0) cout<<“Error: file does not open”;
else ...
Zauważ, że tylko warunek w instrukcji if jest inny. Czy to nie przeszkadza ,że będziesz musiał
zmodyfikować kod zgodnie z używanym kompilatorem? W rzeczywistości , jedną z zalet używania
języka programowania takiego jak C++ są programy, które nie muszą być modyfikowane z jednej
maszyny na inną lub z jednego kompilatora na inny. Jednak, wiele kompilatorów ma niewielkie
rozbieżności w sposobie implementowania kilku funkcji. Nadal istnieje nadzieja – wkrótce nauczysz się
korzystać z preprocesora, aby ułatwić sobie radzenie z różnymi kompilatorami. Dane wyjściowe
powyższego programu nadal mogą nie być satysfakcjonujące, ponieważ imię i nazwisko są wyświetlane
w osobnych kolumnach. Możemy to naprawić, kopiując imię do nowej tablicy znaków, a następnie
dołączając puste miejsce po którym następuje nazwisko. Na przykład:
char full_name[40];
...
strcpy(full_name,fname);
strcat(full_name,” “);
strcat(full_name,lname);
Po użyciu tej sekwencji , tablica znaków full__name będzie zawierała pełną nazwę pracownika, którą
możemy potem wyświetlić zamiast imienia i nazwiska. W kolejnym przykładzie mamy kompletną
implementację.

Przykład – Reprezentowanie Pracowników Za Pomocą Obiektów. Poniżej przedstawiamy inną
implementację powyższego programu. Ta nowa wersja używa obiektu do reprezentowania
pracownika; formatowanie jest osadzone w funkcji składowej display ( ). Aby zilustrować alternatywne
podejście, obiekt został zaimplementowane używając struct zamiast class. Klasa hired_person może
być zaimplementowana jak poniżej:
#include <fstream.h>
#include <fstream.h>
#include <iomanip.h>
#include <string.h>
struct hired_person
{
int id;
char fname[20],lname[20];
float wage;
void display();
};
void hired_person::display()
{
char full_name[40];
strcpy(full_name,fname);
strcat(full_name,” “);
strcat(full_name,lname);
cout<<setiosflags(ios::right)<<setw(6)<<id<<” “<<setw(40)
<<setiosflags(ios::left)<<full_name
<<setw(6)<<setprecision(2)<<resetiosflags(ios::left)
<<setiosflags(ios::right)
<<setiosflags(ios::fixed)
<<setiosflags(ios::showpoint)<<wage;
}
Główny program można dostosować w następujący sposób:
void main() // c8wage1.cpp
{
// Declare the variables:
char filename[]=”c:\\franca\\c8persnl.txt”;
hired_person worker;
fstream employees;
// Open the file for input:
employees.open(filename,ios::in);
// Loop through all the employees:
{
for (;;)
{
// Read the employee data:
employees>>worker.id;
// Check whether it’s the end of the file:
if (employees.eof()) break;
employees>>worker.fname>>worker.lname>>worker.wage;
cout<<endl;
// Print the employee data:
worker.display();

}
cout<<endl<<endl<<“Enter any character to finish:”;
char enter;
cin>>enter;
}
}
Jeśli przeniesiesz display ( ) do funkcji składowej, uprościsz główny program – nie tylko w jego koncepcji
ale również w jego konserwacji – ponieważ , jeśli informacja o pliku zostanie zmieniona, program
główny będzie mniejszy. Jednak ,aby w pełni z tego skorzystać, wszystkie operacje z plikiem powinny
być zawarte w samej klasie, lub przynajmniej odczyt powinien zostać przeniesiony z głównego
programu do klasy.
Uwaga. Niektórzy programiści preferują krótszą formę, if(!employees.is_open ( ) ) cout<<“Error
opening file”; , zamiast if(employees.is_open()==0)cout<<“Error opening file”; . Obie formy tworzą ten
sam wynik.
Użycie Preprocesora Dla Pokonania Niezgodności
Teraz nauczysz się kilku dyrektyw kompilatora
• #define
• #ifdef
• #ifndef
• #endif
Dyrektywy te mogą być przydatne w różnych sytuacjach, ale naszym głównym celem w tej części , jest
wykorzystanie w celu przezwyciężenia różnic w implementacjach kompilatorów. Należy jednak
pamiętać, ze preprocesor to program , który manipuluje programem źródłowym zanim zostanie
skompilowany. Zadaniem preprocesora nie zostanie wykonane, gdy program jest uruchomiony.
Dyrektywa #define. Dyrektywa #define może być używana do zastąpienia danego identyfikatora przez
podany ciąg. Na przykład , jeśli użyjemy
#define pi 3.1416
preprocesor przeszuka resztę programu pod kątem identyfikatora po i zmieni go na sekwencję cyfr
3,14,16. Wynik jest taki sam jak wynik powyższej instrukcji:
const float pi = 3,1416
Jednak możesz zrobić dużo więcej – możesz zmienić dowolny identyfikator na dowolny ciąg, o ile ciąg
nie zawiera spacji. Na przykład możesz użyć
#define condition1 employee.is_open()
#define condition2 employee==NULL
a później w programie możesz mieć
if(condition1) cout<<“Error”;
Jednak nadla musisz użyć warunku1 lub warunku2. Czy nie byłoby miło, gdybyś mógł w jakiś sposób
wybrać, który z warunków wybrać? Czekaj!
Dyrektywa #ifdef. Dyrektywa #ifdef sprawdza czy dany identyfikator został zdefiniowany przez
dyrektywę #define. Nie ma znaczenia jak został zdefiniowany, tylko czy został zdefiniowany. Na
przykład jeśli zamierzasz użyć kompilatora Borlanda, możesz użyć
#define Borland

Jeśli masz zamiar użyć kompilatora Microsoft, możesz użyć
#define Microsoft
Jeśli następnie zdefiniujesz jeden lub drugi, możesz później określić, który kompilator jest używany, po
prostu sprawdzając czy zdefiniowano odpowiedni identyfikator. Na przykład :
#ifdef Borland
#define condition employee==NULL
#endif
#ifdef Microsoft
#define condition employee.is_open()==0
#endif
Dyrektywa #endif. W C++, używamy nawiasów klamrowych ( {} ) dla wskazania gdzie zaczyna się
instrukcja if i gdzie kończy. W preprocesorze, instrukcja if zaczyna się bezpośrednio po #ifdef i kończy
na pierwszym #endif. Dlatego konieczne było dołączenie dwóch instrukcji i#endif . Jeśli zostanie
zdefiniowany identyfikator Borland, warunek zostanie zdefiniowany jak employee = = NULL, co jest
dokładnie tym czego chcemy wewnątrz instrukcji if kiedy używany kompilatora Borlanda. Jeśli Borland
nie zostanie zdefiniowany, preprocesor przejdzie przez program aż do #endif. w tym momencie
sprawdzi czy został zdefiniowany identyfikator Microsoft. Warunek identyfikatora zostanie ustawiony
na
employee==NULL
lub
employee .is_open()==0,
według którego wskazano kompilator
Dlatego możemy użyć następującej instrukcji w dalszej części programu
if (condition) cout<<“Error”;
Co się stanie jeśli żadna opcja nie zostanie zdefiniowana? W takim przypadku warunek nie będzie
zdefiniowany, a program spowoduje błąd. Jeśli nie chcesz aby tak się stało, możesz rozważyć
ustawienie warunku na ciąg , który nigdy nie będzie prawdziwy. Następnie, jeśli ani Borland ani
Microsoft nie zostały zdefiniowane po prostu pomija się test. Na przykład:
#define condition 0!=0
#ifdef Borland
#define condition employee==NULL
#endif
#ifdef Microsoft
#define condition employee.is_open()==0
#endif
Uwaga. Dyrektywa #ifndef działa odwrotnie niż dyrektywa #ifdef. Jeśli identyfikator nie zostanie
zdefiniowany, preprocesor będzie działał na liniach poniżej. Jeśli identyfikator został zdefiniowany,
preprocesor przejdzie do kolejnego #endif.
Testowanie Czy Różne Pliki Nie Zostały Pomyślnie Otwarte. Nasza technika preprocesora do
sprawdzania czy plik jest otwarty, ma jedną poważną niedogodność : sprawdza tylko dany plik
(employee). A co jeśli potrzebujesz kilku plików? W takim przypadku dobrym pomysłem jest połączenie
dyrektyw preprocesora z funkcją , w której przekazujesz plik jako parametr. Ta funkcja, nazwana
fileopen, będzie sprawdzać czy dany plik jest otwarty i zwróci wartość ,albo 1 (tak ,jest otwarty) lub
zero (nie, nie jest otwarty). Oto możliwa implementacja:

#include <fstream.h>
int fileopen(fstream & datafile)
{
int yesopen=1;
#ifdef Microsoft
yesopen=datafile.is_open();
#endif
#ifdef Borland
yesopen=!(datafile==NULL);
#endif
return yesopen;
}
Możesz również uczynić tą funkcję, funkcją inline. Podczas kompilacji tej funkcji preprocesor sprawdza
, czy zdefiniowano Borland czy Microsoft (nie definiuj obu!). Jeśli wybierasz Borland, kod Microsoft
zostanie pominięty. Twoja funkcja będzie wyglądać następująco:
int yesopen=1;
yesopen=!(datafile==NULL);
return yesopen;
Jeśli wybierzesz Microsoft, kod Borland zostanie pominięty. Wszystko co musisz zrobić to wywołanie
funkcji fileopen w programie:
if(fileopen(employee)==0) cout<<“Error”;
if(fileopen(employee)==0) cout<<“Error”;
Tworzenie Klas Do Radzenia Sobie Z Plikami – Klasa textfile
Po użyciu plików w kilku aplikacjach możesz zastanawiać się czy możesz wykorzystywać część swojej
pracy do obsługi różnego rodzaju pików tekstowych Możesz zdefiniować klasę do obsługi plików
tekstowych, która obsługuje wszystkie operacje jakie wykorzystywaliśmy do tej pory. Powinieneś
usunąć wszystkie działania które zależą ogólnie od plików i od struktury rekordów, w szczególności z
funkcji głównej. Obiekt nowej klasy textfile (lub klasy wywodzącej się z tej klasy) będzie mógł działać
samodzielnie . W naszym przykładzie płacowym, jeśli klasa workers (pochodząca z textfile) jest
dostępna, działanie funkcji głównej będzie wyglądać następująco:
{
workers staff; // Deklarowanie obiektu klasy workers
for(;;)
{
if (staff.read()==0) break;
staff.display();
}
}
Czy zauważyłeś co daje ta klasa?
 Nie musisz otwierać pliku – będzie automatycznie otwarty prze konstruktor po zdeklarowaniu
obiektu
 Nie musisz wspominać obiektu fstream w programie, lub w ogóle wykonywać operacji na
plikach




Główna funkcja nie musi znać struktury rekordów. Nie musisz odczytywać każdego pola ,jak
wcześniej. Możesz użyć funkcji składowej read do odczytu jednego rekordu na raz
Funkcja składowa read może być stworzona tal ,aby w wyniku zwracana była liczba całkowita.
Jeśli funkcja zwróci zero, osiągnięto warunek końca pliku

Oczywiście, struktura każdego rekordu będzie inna dla każdego rodzaju pliku z którym pracujesz. Co
powinieneś zrobić? Jeśli korzystasz z dziedziczenia, możesz zaprojektować klasę, która zajmie się pustą
strukturą a potem zredefiniować funkcje składowe jeśli to konieczne w plikach. Możesz również
zaimplementować w tej klasie możliwość zlokalizowania rekordu jeśli masz wartość pierwszego pola
(które działa jak klucz).
Klasa textfile jest całkowicie zaimplementowana w tej sekcji. Mam nadzieję ,że ta klasa będzie
przydatna w Twoich programach. Jednak najważniejsze jest abyś zrozumiał jak używać klas do
manipulowania plikami i ponownego wykorzystania swojej pracy. Dla wygody, klasa textfile używa
pliku nagłówkowego nofranca.h, o którym mówiliśmy wcześniej. Są dwa powody jego użycia:
 Możesz używać funkcji askwords, yesno itp.
 Możesz wybrać prosty, interfejs tekstowy C++ lub interfejs graficzny franca.h. Jeśli chcesz użyć
czystego interfejsu, nie rób nic. Jeśli chcesz użyć franca.h, wszystko co musisz zrobić to użyć
#include „franca.h” w programie przed dodaniem pliku programu. Pliki franca.h i nofranca.h
są wyłączne. Zależnie który z nich zostanie zawarty jako pierwszy, uniemożliwi dołączenie
drugiego.
Deklaracja Klasy
Tu mamy deklarację klasy textfile
class textfile
{
protected:
fstream data;
char datafile[40];
int filemode;
public:
char id[40];
textfile();
textfile(char filename[],int mode=ios::in|ios::app|ios::nocreate);
~textfile();
void display();
virtual int read();
int find(char id[]);
int input();
void write();
};
Dane Składowe
Trzy dane składowe są protected, ponieważ możemy chcieć użyć ich w klasach wywodzących się z
textfile



dana jest obiektem fstream. Oczywiste jest ,że potrzebujesz jednego z tych obiektów do
obsługi operacji na plikach
datafile jest tablicą znaków zawierającą nazwę pliku, którego będziesz używał na dysku



filemode, to liczba całkowita przechowująca informacje o tym ci robi się z plikiem.

Istnieje publiczna dana składowa id, która jest tablicą znaków przechowującą identyfikator pola (klucz)
rekordu będącego badanym. Jest publiczny, ponieważ każdy program może uzyskać do niego dostęp.
Funkcje Składowe
Większość funkcji składowych ma prosty cel:










textfile ma dwa konstruktory – bezparametrowy ,domyślny konstruktor prosi o podanie nazwy
pliku do użycia. Drugi konstruktor pobiera nazwę pliku jako parametr.
~textfile jest specjalną funkcją składową o nazwie destruktor. W większości przypadków, nie
musisz uwzględniać destruktora w klasie. Destruktory są wywoływane automatycznie, gdy
zadeklarowany obiekt jest odrzucany. W takim przypadku destruktor zostanie użyty do
zamknięcia pliku Destruktory pracują przeciwnie do konstruktorów
display () jest funkcją , która wyświetla zawartość bieżącego rekordu na ekranie
input () jest funkcją , która wprowadza zawartość do rekordu z klawiatury
find () jest funkcją , która przeszukuje plik dla rekordu, którego pierwsze pole pasuje do
parametru. Zauważ ,że parametr jest ciągiem znaków. Ten przypadek jest bardzo ogólny,
ponieważ, w pliku tekstowym, każdy rodzaj danych jest reprezentowany przez ciąg znaków.
Jedyne ograniczenia, które narzucamy to rozmiar klucza (39 znaków) i pozycja klucza (klucz
musi być pierwszym polem w rekordzie)
write () jest funkcją , która zapisuje bieżący rekord do pliku
read () jest funkcją , która odczytuje rekord z dysku

Konstruktory
Oto kod konstruktora
#include “nofranca.h”
#include “nofranca.h”
textfile::textfile()
{
askwords(datafile,40,”enter the file name:”);
filemode=ios::in|ios::app|ios::nocreate;
data.open(datafile,filemode);
if(fileopen(data)==0)
{
if(yesno(“File not open, create?”))
{
filemode=ios::out;
data.open(datafile,filemode);
if(fileopen(data)==0) // Testujemy czy plik jest teraz otwarty
{
yesno(“Sorry, plik nie jest otwarty!”);
exit(0);
}
else;
}
else exit(0);
}

}
textfile::textfile(char filename[],int mode)
{
if(sizeof (datafile)>strlen(filename))
strcpy(datafile,filename);
data.open(datafile,mode);
filemode=mode;
if(fileopen(data)==0)
{
yesno(“Błąd w otwarciu, sprawdzamy?”);
exit(0);
}
}
Funkcja exit (0) może być użyta w sytuacji wyjątkowego błędu, aby zakończyć program. Konstruktor
uzyskuje nazwę pliku i otwiera plik dla wprowadzania i dołączania danych.
Uwag. Wyrażenie ios::in|ios::app może wydawać się dziwne. Pionowy pasek przedstawia operator
logiczny. Pozwala Ci używać pliku do albo do wprowadzania danych lub dla dołączania danych.
Destruktor
textfile::~textfile()
{
data.close();
}
Wprowadzanie Z Klawiatury I Wyświetlanie Na Ekranie
Kod dla funkcji display() i input () jest bardzo ciekawy:
void textfile::display()
{
}
int textfile::input()
{
askwords(id,40,”Enter id code”);
if(id[0]==’0’) return 0;
return 1;
}
Co dzieje się w tych funkcjach? Funkcja display () nie pokazuje niczego ! Czy wygląda to dobrze? Gdzie
są identyfikatory, nazwiska i stawki godzinowe? Pamiętaj ,że nie możesz rozwiązać wszystkich
problemów naraz. Jeśli dołączysz w swojej klasie nazwiska, stawki godzinowe i inne informacje, nie
będzie ich można użyć ponownie! (W innych aplikacjach może mieć do czynienia z tablicami
rejestracyjnymi, producentami pojazdów itp.) Powinieneś używać klasy textfile jako bazy dla
wyprowadzania innych klas. W rzeczywistości funkcja display () powinna zostać zastąpiona przez
własną funkcję display () , kiedy wprowadzamy nową klasę. Następnie wyświetlisz wszystkie elementy
danych składowych w formacie, który Ci odpowiada. Funkcja input () żąda wprowadzenia do pola ID.
Możesz później dostarczyć funkcję input (), która używa poprzedniej funkcji input () do wprowadzania
ID i kontynuuje wprowadzanie innych danych składowych. Możesz też całkowicie zastąpić poprzednią
wersję funkcji input (). Funkcja input () w powyższym kodzie pobiera dane wejściowe z klawiatury i
sprawdza czy wprowadzono łańcuch zerowy (na przykład, jeśli po prostu naciśnięto klawisz Enter). Jest

to jeden ze sposobów ustalenia ,że nie chcesz już wprowadzać danych. Funkcja zwraca 1 lub zero. Jeśli
podoba Ci się ten pomysł, powinieneś go użyć. Jeśli nie, użyj czegoś innego w swojej klasie pochodnej!
Czytanie I Pisanie Z Pliku
Teraz zbadamy kod funkcji składowych read () i write ()
int textfile::read()
{
// Ta funkcja odczytuje kolejny rekord pliku:
data>>id;
if (data.eof()) return 0;
return 1;
}
void textfile::write()
{
data.close();
data.open(datafile,ios::app);
if(fileopen(data)==0)
{
yesno(“Błąd ponownego otwarcia dla dołączenia, sprawdzamy?”);
return;
}
data<<endl<<id<<’ ‘;
data.close();
data.open(datafile,filemode);
}
Funkcja read () odczytuje kolejny identyfikator z pliku. Ponownie, powinieneś uzupełnić tę funkcję ,
funkcją składową własnej klasy pochodnej, aby inne pola również zostały odczytane z pliku. Funkcja
write () działa w podobny sposób, z tym wyjątkiem, że zamyka plik. a potem otwiera go ponownie dla
danych wyjściowych. Zwróć uwagę ,że puste miejsca jest zapisane po identyfikatorze. Ważne jest aby
użyć pustych miejsc dla oddzielenia pól w pliku tekstowy. Po zapisaniu identyfikatora, plik jest
ponownie zamykany, a potem otwierany w poprzednim trybie. Powinieneś także uzupełnić tę funkcję
, funkcją składową własnej klasy pochodnej.
Znajdowanie Danego Rekordu W Pliku
Na koniec, kod funkcji składowej find ()
int textfile::find(char idnumber[])
{
data.close();
data.open(datafile,filemode);
if(fileopen(data)==0)
{
yesno(“Failed to reopen for find, will you check?”);
exit(0);
}
for(;;)
{
if(data.eof())break;

if(strcmp(id,idnumber)!=0) read();// Virtual read!
else return 1;
}
data.close();
data.open(datafile,filemode);
return 0;
}
Ta funkcja odczytuje wszystkie rekordy i porównuje pole klucza z numerem identyfikacyjnym którego
szukasz. Jeśli ten rekord zostanie znaleziony, funkcja zwraca 1. W przeciwnym razie, funkcja zwraca
zero. Wyszukiwanie rozpoczyna się na początku pliku za każdym razem. Być może nie jest to
najmądrzejszy sposób znajdowania rekordu, ale jest dość prosty. Konieczne jest zamknięcie i ponowne
otwarcie pliku, aby był on umieszczony na początku. Bardzo ważnym aspektem funkcji find () jest
odczytywanie rekordu. Funkcja ta odczytuje rekord z pliku przez wywołanie funkcji składowej read ().
Zauważ ,że istnieje standardowa read() pochodząca z oryginalnego textfile i inna read () , który
napisałeś dla swojej klasy pochodnej. O jakim read () mówimy? Jeśli używasz standardowego read (),
jak zdefiniowano dla textfile, tylko pole ID będzie odczytane, a następnie próbuje odczytać błędnie
nazwisko, stawkę godzinową jako klucz. Dzieje się tak dlatego ,że za każdym razem, gdy czytasz coś z
pliku, plik jest ustawiony tak, aby odczytywał następne zapisane informacje. Na przykład, jeśli Twoja
klasa pochodna odczytuje rekordy, które mają identyfikator i nazwę, oryginalna funkcja składowa read
() nie zna pola nazwy i odczyta tylko identyfikator. Po kolejnym odczytaniu (używając oryginalnej read()
), komputer zacznie odczytywanie od miejsca gdzie ostatnio się zatrzymał i odczytuje fragment nazwy
, zakładając ,że jest to kolejny identyfikator. Konieczne jest użycie funkcji read () zdefiniowanej dla klasy
pochodnej, dlatego read () jest funkcją wirtualną w textfile.
Ostrzeżenie. Jeśli musisz przekazać obiekt textfile jako argument do funkcji, przekaż go tylko przez
referencję. Jeśli przekażesz go przez wartość, utworzysz u zniszczysz kopię. Po zniszczeniu kopii, plik
będzie zamknięty.
Zrozumienie Podstawowych Operacji Na Plikach
Powinieneś już zauważyć, ze pliki są doskonałe do przechowywania informacji, których możesz
potrzebować kilkakrotnie. Kiedy używasz pliku, unikasz przepisywania wszystkich danych za każdym
razem gdy musisz ich użyć. Ponadto, ponowne wpisywanie dużej ilości danych może być niemożliwe.
Przykład omawiany powy zej ilustrował , w jaki sposób można wygodnie przechowywać informacje o
pracownikach. Zauważ ,że identyfikacja pracownik, jak również imię i nazwisko nie powinny się
zmieniać. Płaca godzinowa może ulec zminiae, ale jest mało prawdopodobne ,że będzie się zmieniać
bardzo często. Z tego powodu informacje przechowywane w tym pliku są nieco trwałe. Klasa textfile
dostarcza podstawowych funkcji do:
 wprowadzania danych z klawiatury
 zapisywania danych w pliku
 odczytu danych z pliku
 zapisu danych ekraine
 znajdowania i odczytu rekordów z pliku
Ta klasa pozwala nam uwzględniać nowych pracowników w pliku, sprawdzać dane istniejącego
pracownika itp. Jednak w prawdziwym życiu potrzebne są inne operacje aby utrzymać plik
 Co się stanie jeśli pracownik opuści firmę? Powinniśmy być w stanie usunąć zapis z pliku. Ta
operacja nazywa się usuwaniem rekordów
 Co jeśli podniesiono składkę godzinową? Powinniśmy być w stanie pobrać zapis pracownika,
zmodyfikować wartość stawki i zapisać z powrotem. Ta operacja nazywa się aktualizacją
rekordu

Aktualizacja Pliku
Szkoda ,że operacji aktualizacji nie można łatwo wykonać w pliku tekstowym. Dlaczego nie? Zapisy
każdego pracownika mogą mieć różne rozmiary. Chociaż może to nie wydawać się problemem, gdy
traktujesz każdy rekord jako linię na stronie. jest to prawdziwy problem w pliku, ponieważ wiersze są
zapisane jedne pod drugim. Dlatego jeśli zaktualizowany rekord przekracza rozmiar poprzedniego
rekordu , nie ma możliwości dopasowania go w tym samym miejscu. Poza tym, za każdym razem , gdy
odczytujesz z pliku, komputer jest gotowy do odczytu lub zapisu do następnej, dostępnej pozycji.
Musisz wtedy upewnić się ,że przepisujesz rekord w tym samym miejscu z którego został odczytany
.Możliwa jest jednak implementacja operacji aktualizacji w plikach tekstowych. Najłatwiejszym
rozwiązaniem jest stworzenie drugiego pliku ze zaktualizowanym informacjami, aby nie aktualizować
danych w miejscu, ale zamiast tego aktualizować dane do nowego pliku. Z drugiej strony. pliki binarne
mogą być nieco łatwiejsze w radzeniu sobie z tą sytuacją, jeśli ograniczysz wszystkie rekordy, aby
dopasować je di danego rozmiaru
Wskazówka. Zyskasz na tym ,że Twoje pliki będą miały zapisy o ustalonej długości.
Porównywanie Plików
Kolejną ważną operacją jaką możesz wykonać w pliku, jest porównanie. Używasz porównania kiedy
musisz działać na dwóch lub więcej plikach, i kiedy pobierasz rekord z jednego pliku u musisz znaleźć
rekord w drugim pliku, który pasuje do niego. Na przykład rozważmy liczbę godzin pracy, która zawiera
kod pracownika i liczbę przepracowanych godzin. Aby obliczyć wartość wypłaty, należy przejrzeć każdy
rekord pliku roboczego a następnie użyć kodu pracownika ,aby znaleźć dopasowanie w pliku dla
określenia nazwiska i stawki godzinowej tego pracownika. Dzięki tym informacjom możesz obliczyć
wartość wypłaty. Operacja porównywania pliku jest prosta gdy używasz pliku tekstowego, ponieważ
funkcja składowa find () może zlokalizować rekord z danym kodem. W tym przykładzie stworzymy listę
płac. Stworzymy dwa plik:
 jeden zawierający kod pracownika, imię, nazwisko, stawkę godzinową
 drugi zawierający kod pracownika i liczbę godzin pracy pracownika
Naszym zadaniem jest wyświetlenie listy wszystkich pracowników, którzy mają otrzymać
wynagrodzenie, ich danych osobowych oraz kwotę, która im się należy. Ponieważ stawka godzinowa i
liczba przepracowanych godzin znajdują się w różnych plikach, konieczne jest porównanie rekordu
pracownika w jednym plik z jego rekordem w drugim pliku. Możliwe jest pobranie każdego rekordu z
pliku payroll a potem znaleźć dopasowanie w pliku worker. lub uzyskanie każdego rekordu z pliku
worker a potem dopasować w pliku payroll .Jest bardzo prawdopodobne, że przeczytasz plik
zawierający informacje przejściowe (w tym przypadku plik payroll) i zaktualizujesz stały plik (plik
worker). Musimy wykonać poniższe rzeczy dla każdego rekordu jaki odczytujemy z pliku payroll
 Uzyskujemy kod ID i liczbę godzin przepracowanych przez tego pracownika
 Znajdujemy rekord w pliku worker z tym samym kodem ID
 Obliczamy wartość wypłaty dla danego pracownika
Oczywiście musimy zdecydować, jakie działania podjąć, gdy nie ma żadnego dopasowania. Znacznie
uprościmy operację dopasowania, jeśli użyjemy klasy hired_person do obsługi pliku worker, ponieważ
funkcja składowa find () może być użyta do zlokalizowania rekordu pracownika, jeśli mamy podany kod
identyfikacyjny. Plik payroll nie został zdefiniowany w klasie, ale może być łatwo wyprowadzony z klasy
textfile. Będzie to bardzo proste zadanie, ponieważ musimy uwzględnić tylko jedną daną składową –
liczbę przepracowanych godzin – i jedną funkcję składową. Wszystko co musimy zrobić to odczytać z
tego pliku. Nie ma potrzeby kodowania funkcji dla wyświetlania, zapisywania , wprowadzania lub
znajdowania!
Przykład –Klasa payfile

Jedna z implementacji dla klasy, która obsługuje plik payroll może być taka
#include “nofranca.h”
class payfile: public textfile
{
public:
float hours;
virtual int read();
};
int payfile::read()
{
if(textfile::read()==0)return 0;
data>>hours;
return 1;
}
Funkcja read (), która jest implementowana dla klasy payfile, wywołuje funkcję read () klasy bazowej
textfile. Zawsze można to zrobić. Wszystko co musisz zrobić to wyjaśnić ,że nie używasz funkcji
składowej klasy bieżącej w pełni kwalifikowaną nazwą funkcji. Jak to zrobić? Użyj nazwy klasy, dwóch
dwukropków i nazwy funkcji
nazwa klasy :: nazwa funkcji ()
Na przykład
if(textfile::read () = = 0) return 0;
Kiedy obie klasy są dostępne, program payroll staje się całkiem prosty:
void main() // c8payrll.cpp
{
// Deklarujemy zmienne:
char filename[40];
cout<<”Otwórz plik pracownika:”;
hired_person worker;
cout<<”Otwórz plik payroll :”;
payfile workhours;
float paycheck,payroll=0;
char idnumber[40];
// Pętla przez plik podstawowy:
for (;;)
{
// Odczyt rekordu z ilością godzin
// if not eof:
if( workhours.read()==0) break;
// Znajdowanie danych w pliku worker:
if( worker.find(workhours.id))
{
paycheck=worker.wage*workhours.hours;
payroll=payroll+paycheck;
worker.display();
cout<<” $”<<setw(12)
<<setiosflags(ios::fixed)<<paycheck;

}
else
cout<<endl<<”Nie znalezioni rekordu:”
<<worker.id;
}
cout<<endl<<”Payroll total: $”<<setw(12)<<payroll;
}
Ponowne odwiedziny terminalu kasowego
Nasz terminal kasowy, jaki stworzyliśmy wcześniej, był niewygodny, ponieważ cały katalog części
musiał być wprowadzane przy każdym wykonaniu programu. Przechowują danych na dysku, w pliku,
zamiast w pamięci, można ponownie wykorzystać te same dane po włączeniu komputera i ponownym
jego uruchomieniu. Ta implementacja używa tego samego terminala, ale tym razem
zaimplementujemy katalog przy użyciu pliku dyskowego.
Implementowanie Nowych Funkcji
Jeśli dokładnie zbadasz najnowszą wersję terminala punktu sprzedaży, możesz zauważyć ,że klasa
catalog obejmuje wszystkie operacje katalogowe. W rzeczywistości , jeśli zmienisz klasę, aby klasę
catalog , aby zachowywała dane w pliku na dysku, w przeciwieństwie do tablicy, problem zostanie
rozwiązany. Dlaczego wykonać niepotrzebną pracę? Wszystko co musimy zrobić , to zaprojektować
alternatywną klasę catalog! Ponieważ z pewnością stałeś się entuzjastą dziedziczenia, możesz
pomyśleć o wyprowadzeniu nowej klasy z catalog i użyć jej w tej implementacji. Rzeczywiście, można
to zrobić. Jednak, istniejąca klasa catalog zawiera kilka rzeczy, których na pewno nie potrzebujemy. Na
przykład, dlaczego potrzebna nam tablica, skoro wszystkie dane znajdują się na pliku w dysku? Można
przeprojektować klasę katalogu.
Klasy Abstrakcyjne
Jeśli obie klasy catalog są potrzebne, intelignetną rzeczą do zrobienia byłoby zaprojektowanie klasy
catalog, której funkcje są wirtualne i niedziałające (np. funkcja składowa display w klasie textfile) a
potem wyprowadzić dwie klasy z niej, arraycatalog i filecatalog, na przykład. Obie klasy mogą być
uznawane za katalogi, ale każdy z nich ma charakterystyczny sposób działania. Klasa bazowa w tym
przypadku nigdy nie zostanie użyta do utworzenia obiektu; to właśnie nazywany klasą abstrakcyjną.
Wyprowadzenie Klasy catalog Z textfile
Możesz łatwo wyprowadzić klasę catalog z textfile. Rozważmy deklarację:
struct product
{
char code[40];
char description[40];
float price;
};
class catalog: public textfile
{
product saleitem;
virtual int read();
void write();

public:
virtual product find(char part_number[]);
virtual product find(int somecode);
};
Dwie funkcje find () ?
Być może zastanawiasz się dlaczego zadeklarowaliśmy dwie funkcje p nazwie find (). Rzeczywiście klasa
textfile, potrzebuje tylko jednej funkcji do obsługi tablicy znaków jako klucza. Jednak program
terminala , który już działa, używa jako klucza liczby całkowitej. Jeśli dodasz tę nową funkcję, zapewnisz
kompatybilność z aktualnym terminalem, bez konieczności zmiany kodu!
Inne Spojrzenie Na Funkcje Wirtualne. Chociaż o funkcjach wirtualnych mówiliśmy wcześniej, i
użyliśmy w klasie textfile , może dobrą ideą byłoby przyjrzenie im się bliżej. Kiedy po raz pierwszy
dowiedziałeś się o funkcjach wirtualnych, miałeś biegacza i łyżwiarza, którzy mogli biegać. Każdy biegał
w określony sposób. Tak więc jeśli miałeś
runner julia;
skater mike;
julia.run();
mike.run();
kiedy kompilator został skompilowany, kompilator przetłumaczył je bez problemu. Kompilator upewnił
się ,że julia użyła funkcjie run () zdefiniowanej dla biegacza i ,że mike używa funkcji run () zdefiniowanej
dla łyżwiarza. Dlatego też, tal długo jak kompilator wiedział jak rodzaj obiektu będzie używał tej funkcji,
może łatwo określić , którą funkcję gdzie wywołać. Jednak są sytuację , w których kompilator nie może
określić obiekt jakie klasy będzie użyty. Tylkow tedy , gdy program faktycznie będzie wykonany, będzie
znana prawdziwa natura obiektu. Do tego czasu kompilator już dawno wykonał swoje zadania! Tu
mamy funkcję, która odbiera parametr klasy runner
void march(runner volunteer)
{
volunteer.run();
}
Problem polega na tym, że z powodu dziedziczenia można faktycznie otrzymać biegacza lub łyżwiarza
(ponieważ łyżwiarz również jest biegaczem , przez dziedziczenie). Faktycznie, ponieważ jest to funkcja,
można jej używać czasem z biegaczem a czasem z łyżwiarzem. Kompilator mus powiązać jedną funkcję
run, ale kompilator nie wie czy użyje biegacza czy łyżwiarza. Kiedy deklarujesz funkcję jako wirtualną,
kompilator odkłada faktyczne powiązanie kodu z właściwą funkcją dopóki program jest wykonywany.
Kompilator po prostu dodaje dodatkowy kod dla określenia której funkcji użyć. Podczas działania
programu ten dodatkowy kod określa odpowiednią funkcję po dowiązaniu (jest to również nazywane
wiązaniem). Idealnie, wszystkie funkcje powinny zachowywać się jak funkcje wirtualne w celu
wprowadzenia doskonałego polimorfizmu. Dlaczego musimy stwierdzić ,że funkcja jest wtedy
wirtualna? Ze względów praktycznych. Dodatkowy kod potrzebny do późnego wiązania sprawia ,że
Twoje programy są dłuższe i wolniejsze, i tak długo jak kompilator może określić klasę obiektu, atrybut
wirtualny nie jest naprawdę potrzebny .W związku z tym C++ daje programistom zadanie określenia
jakie funkcje wymagają późnego wiązania. Ciekawa sytuacja w które potrzebne jest późne wiązanie
(funkcja wirtualna) występuje w klasie textfile. Funkcja find wywołuje funkcję read () w pewnym
momencie, aby odczytać następny rekord. Pamiętaj ,że istnieje oryginalna funkcja read (), która
odczytuje tylko pole ID i mogą istnieć inne funkcje, które odczytują dodatkowe pola. Musisz odczytać
kompletny rekord, nie tylko identyfikator. Jednak wewnątrz funkcji find, nie masz pojęcia a, z jakiego
rodzaju obiektu korzystasz. Cóż, to nie ma znaczenia. Jeśli funkcja read () jest wirtulana, późne wiązanie
sprawdzi którego użyć

Wyświetlanie I Wprowadzanie
Klasy dziedziczone z textfile powinny dostarczać własne wersje wyświetlania i wprowadzania. Gdzie
one są ? Nigdzie! Tak naprawdę nie musisz wprowadzać danych do katalogu ani ich wyświetlać. Możesz
wprowadzać dane i je sprawdzać za pomocą dowolnego edytora tekstu.
Konstruktor
Nie ma potrzeby określania konstruktora. Standardowy konstruktor klasy textfile może zostać
zastosowany – prosi o podanie nazwy pliku, a następnie otwiera go.
Funkcje read () i write ()
Funkcje read () i write () przenoszą zawartość bieżącego rekordu, struktura saleitem, do i z pliku
dyskowego. Oto kod tych funkcji:
int catalog::read()
{
int testeof=1;
testeof=textfile::read();
if(testeof==0) strcpy(id,””);
strcpy(saleitem.code,id);
data>>saleitem.description;
data>>saleitem.price;
return testeof;
}
void catalog::write()
{
textfile::write();
data<<’ ‘<<saleitem.description;
data<<’ ‘<<saleitem.price;
}
Zauważ ,ze obie funkcje używają swoich odpowiedników w klasie bazwoej (textfile::read() i
textfile::write() ). Nie jest to bezwzględnie konieczne, ale dobrze jest ponownie wykorzystać istniejący
kod W tym przypadku kod produktu jest duplikowany, ponieważ catalog dziedziczy tablicę znaków id z
textfile a strutura definiuje kod produktu .Z tego powodu, za każdym razem, kiedy odczytujesz
informacje w strukturze, kod jest również kopiowany do id.
Znajdowanie Części
W końcu, funkcja do lokalizowania rekordu kiedy podany jest kod produktu jest pokazana poniżej:
product catalog::find(char part_number[])
{
int kfind;
kfind=textfile::find(part_number);
if (kfind==0)
{
saleitem.code[0]=0;
id[0]=0;
}

return saleitem;
}
product catalog::find(int somecode)
{
char thecode[40];
itoa(somecode,thecode,10);
return find(thecode);
}

C++ dla odpornych na wiedzę cz. XI
Opracowywanie Aplikacji Z Programowaniem Obiektowym
Mentalność OOP
Programowanie obiektowe zapewnia narzędzia ułatwiające programistom wykonywanie pracy.
Jednak nowe narzędzie jest bezużyteczne , dopóki nie zrozumiesz jak z niego skorzystać.
Pamiętaj , że oprogramowanie które dzisiaj napiszesz może zostać ponownie wykorzystane w
przyszłości. Im bardziej to oprogramowanie jest ponownie wykorzystywane, tym więcej czasu
i pieniędzy zaoszczędzisz! Spraw ,aby Twoje oprogramowanie było łatwe w użyciu, łatwe do
rozbudowy (najlepiej przy użyciu dziedziczenia) i łatwe do zarządzania. Skuteczny programista
może opracować niezawodny kawałek kodu w krótkim czasie. Jak możemy znacząco poprawić
efektywność programowania? Oczywiście bycie doświadczonym i inteligentnym pomoże, ale
co możesz zrobić? Możesz zaoszczędzić znaczącą ilość czasu na programowaniu i konserwacji,
ponownie wykorzystując oprogramowanie. W poniższych sekcjach omówiono dwa
interesujące aspekty ponownie wykorzystania:



Wykorzystaj ponownie to ,co jest dostępne
Zbuduj do ponownego wykorzystania

Istnieją inne, bardziej ograniczone sposoby korzystania z oprogramowania, które zostało już
opracowane: ponowne tworzenie oprogramowania i recykling oprogramowania
Ponowienie, Recykling I Ponowne Użycie Oprogramowania
Załóżmy ,że napisałeś program, który odczytuje słowa z klawiatury i zapisuje je w pliku na
dysku. Kilka miesięcy później ktoś prosi o opracowanie oprogramowania , które między
innymi odczytuje słowa z klawiatury, i zapisuje je w pliku na dysku. Oto niektóre z działań,
które mogą wybrać programiści:







Usiądź przed komputerem i napisz program. Jest t po prostu łatwy kawałek i można go
zrobić w kilka godzin! Możesz myśleć, że nie jest to dobry pomysł. Rzeczywiście tak
nie jest. Jednak to robi większość programistów. Nie ma ustalonej terminologii
określającej to podejście. Dla naszej dyskusji nazwiemy to ponawianiem
oprogramowania
Pamiętaj ,że podobny program został napisany jakiś czas temu. Zlokalizuj ten fragment
programu na dysku, skopiuj go do nowego programu i skorzystaj z okazji aby uczynić
go trochę lepszym. Nazwiemy to recyklingiem oprogramowania.
Jeśli poprzednie oprogramowanie zostało zbudowane do ponownego wykorzystania,
prawdopodobnie zostało zapisane w pliku nagłówkowym. Dołącz ten plik do programu
i użyj go ponownie w tym nowym projekcie. Nazywamy to ponownym użyciem
oprogramowania
Może wystąpić inna możliwość : poprzedni fragment oprogramowania został
zbudowany do ponownego użyć ,ale to czego potrzebujesz jest nieco inne od tego co
wtedy posiadałeś. Jeśli nadal możesz korzystać z tego co było wcześniej dostępne, nadal
jest ono ponownie używane, o ile nie wprowadzisz żadnych zmian w oryginalnym
oprogramowaniu, które było dostępne na dysku. Możesz czerpać z niego nowe klasy, a
nawet dodawać je do oryginalnego pliku, o ile oryginalne klasy pozostają nienaruszone.

Ponawianie Oprogramowania Zamiast Recyklingu
Jest to to, co robi większość programistów. Przecież celem programisty jest programowanie a
nie przekopywanie ukrytego kodu! Szkody z tego są dwojakiego rodzaju:
1.Pamięć programisty nie jest tak niezawodna jak mu się wydaje. W trakcie ponawiania
programu , programista może spędzić tyle samo czasu ci przy pierwszym opracowaniu. Nawet
podczas drugiego razu pojawiają się błędy (często te same) i pochłaniają czas
2.Jeśli kontynuujesz tego typu podejście, może to przynieść projekty z kilkoma fragmentami
kodu, które nie są takie same ,ale w rezultacie robią to samo. Jeśli konserwacja jest wymagana,
wszystkie te elementy będą musiały zostać zlokalizowane , zbadane i zmienione.
Recykling zasadniczo eliminuje pierwsza niedogodność ponownego wykonywania ponieważ
oszczędza czas programiście i może przejść bezpośrednie o testowej wersji oprogramowania.
Mimo to nie robi wiele dla utrzymania
Ponowne Używanie Fragmentów Oprogramowania
Ponowne użycie naprawdę pomaga w konserwacji. W miarę aktualizowania oprogramowani
do wielokrotnego użytki ,stosunkowo łatwo jest promować tę aktualizację we wszystkich
projektach oprogramowania. Wszelkie ulepszenia we fragmentach do ponownego użyci mogą
natychmiast przynieść korzyści całemu oprogramowaniu. Co to jest ponowne użycie
oprogramowania? Mówimy ,że oprogramowanie jest ponownie wykorzystywane, jeśli ten sam
fragment kodu jest używany w kółko. Może znajdować się w tym samym programie, w tym
samym pakiecie lub w zupełnie niezwiązanym z nim oprogramowaniem. Rzeczywiście,
ponowne użycie oprogramowania rozpoczęło się od użycia funkcji (lub podprogramów we
wczesnej nomenklaturze). Zamiast cały czas tworzyć fragment kodu, programiści nauczyli się
korzystać z funkcji z bibliotek, aby przyspieszyć pracę. Ponownie użycie nie tylko
przyspieszyło programowanie, ale także zwiększyło niezawodność programów. Czemu?
Ponieważ te funkcje te były szeroko stosowane, zostały poddane bardziej wyczerpującym
testom niż unikalny program. Obiekty wprowadziły nowy wymiar do ponownego używania.
Gdybyś miał funkcje w bibliotece i chciałeś czegoś innego, nie mógłbyś ich już używać. Albo
trzeba je zmodyfikować (używają innego, niesprawdzonego kodu), albo trzeba je przerobi.
Ponadto, możesz użyć dowolnych danych z dowolną funkcją. Nie było sposobu, aby
uniemożliwić niewłaściwe modyfikowanie danych. Dzięki klasom stało się możliwe
ograniczenie wykorzystania danych i modyfikacja części operacji podczas dziedziczenia
pozostałych. Wielokrotne ponowne użycie wymaga ścisłej dyscypliny. Znaczną część czasu
można spożytkować po prostu na sprawdzenie oprogramowania, które można wykorzystać. Co
gorsza, niektóre biblioteki klasowe są naprawdę trudne do zrozumienia, a programista będzie
miał pokusę aby opracować własne rozwiązanie, zamiast tracić czas studiując ,jak ktoś inny
rozwiązał problem. W takich przypadkach należy się kierować zdrowym rozsądkiem. Prawdą
jest ,że programista może często wymyślić fragment kodu w czasie krótszym niż byłby
potrzebny aby dowiedzieć się jak działa dostępne oprogramowanie. Problem polega
konserwacji. Jest szansa ,że będzie to kosztować więcej niż utrzymanie oprogramowania
zbudowanego z części, które nie nadają się do ponownego wykorzystania. To tak, jak
utrzymanie domu zbudowanego z niestandardowych okien lub drzwi. Ciekawym
kompromisem, gdy kusi cię zbudowanie własnego rozwiązania, jest zbudowanie własnego
rozwiązania wielokrotnego użytku. Zamiast rozwijać coś, co pasuje do aktualnej potrzeby,
opracuj coś, co może być ponownie wykorzystane. Inwestowanie zamiast wydatków.

Początkowo może zając trochę więcej czasu, aby zbudować swoją bibliotekę, ponieważ
będziesz starał się rozwiązać bieżący problem, a także niektóre z twoich przyszłych problemów.
Jest to jednak inwestycja. Ponieważ przydzielono Ci więcej zadań, zaczniesz korzystać z
bibliotek klas i będziesz mógł wcześniej ukończyć pracę. Nie wspominając o tym że twoje
oprogramowanie za każdym razem testowane i niezawodne.
Krótki Projekt – Gra W Pisownię
W tej części opiszemy projekt i jego implementację. Ten projekt wymaga komputera z płytą
dźwiękową. Celem jest opracowanie oprogramowania pomagającego dzieciom w sprawdzaniu
pisowni. To oprogramowanie odtwarza dźwięk słowa, które zostało wcześniej zdigitalizowane
i zapisane w pliku. Następnie pojawi się okienko z prośbą o wpisanie słowa, które zostało
wypowiedziane. Zachowany jest również czas odpowiedzi gracza. Ta procedura jest
powtarzana dla kilku słów. Po zakończeniu listy słów wyświetlany jest wynik z liczbą trafień i
błędów oraz łączny czas. Program może również odtwarzać dźwięk i wyświetlać pisownię
odpowiedniego słowa, zanim zacznie zadawać pytania
Sugerowana Implementacja
Użyj płyty dźwiękowej aby nagrać każde słowo w odrębnym pliku. Ogranicz się do słów
składających się z mniej niż ośmiu znaków, co upraszcza problem. Możesz zachować listę słów
w tablicy znaków w pamięci lub w pliku na dysku. Rozważ przechowywanie ich w pliku
dyskowym i załadowanie ich do tablicy. Jeśli użyjesz maksymalnie ośmiu znaków, będziesz
mógł użyć tego samego słowa , aby zidentyfikować plik, w którym przechowywany jest
dźwięk. Możesz wprowadzić listę słów bezpośrednio do pliku za pomocą dowolnego edytora
tekstu. Później możesz zezwolić swojemu programowi na żądanie słów z klawiatury.
Procedura
Oto ogólny zarys algorytmu:
Rozważ wordnumber – całkowita, dostępna liczba słów (i plików dźwiękowych)
Rozważ testnumber – całkowita liczba słów w teście pisowni (zwykle od 6 do 20)
Załaduj słowa z pliku do tablicy pamięci
Dla każdego słowa w tablicy:
a. Wyświetl słowo w polu przez kilka sekund\
b. Odtwórz odpowiedni dźwięk
5. Powtórz następujące czynności razy testowe:
a. Wybierz losową liczbę od 1 1 do wordnumber
b. Odtwórz dźwięk odpowiadający wyrazowi na pozycji wordnumber-1 w tablicy
c. Uruchom stoper
d. Poproś gracza, aby przeliterował słowo
e. Sprawdź mijający czas
f. Sprawdź czy pisownia jest poprawna i powiadom gracza
g. Zredaguj wynik
6. Powiadom gracza o wyniku i czasie
1.
2.
3.
4.

Rozszerzenia

Gdy oprogramowanie zostanie opracowane i działa w sposób zadawalający , możesz go
poprawić.



Unikaj powtarzania słów już zapisanych poprawnie
Graficzne przedstawienie postępu poprzez zbudowanie obrazu, gdy pisownia jest
poprawna lub budowany jest obraz gdy pisownia jest nieprawidłowa

Zbudujemy jeden stos monet gdy pisownia jest poprawna a drugiego stosu gdy pisownia jest
niepoprawna.
Interfejs Użytkownika
W tym przypadku interfejs użytkownika może być kluczowym czynnikiem decydującym o
powodzeniu produktu. Załóżmy, że użytkownicy chodzą do szkoły podstawowej. Spokojnie!
Jeśli ilustrujesz sesje obrazkami i dźwiękiem, przyciągniesz uwagę użytkowników. Jeśli
zapomnisz o tym fakcie na kilka sekund, twoi gracze będą się nudzić i wyłączą Twój produkt!
Poniższy rysunek pokazuje ekran komputera po sesji

Każda zielona moneta (na lewym stosie) reprezentuje jedno słowo napisane poprawnie, a każda
czerwona moneta (na prawym stosie) reprezentuje jedno słowo napisane nieprawidłowo.
Implementacja Obiektowa
Opracowanie projektu oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego nie musi być
zgodne z żadnymi konkretnymi regułami. Niemniej niektóre kroki mogą Ci pomóc:
1. Nigdy nie bój się zaczynać. Wyjaśnij w jaki sposób możesz rozwiązać problem.
Przeczytaj to wyjaśnienie. Zmień go i rozwiń- zrób co trzeba aby był dobrym opisem
sposobu rozwiązania problemu
2. Rozłóż program na mniejsze kawałki, aż będzie mógł wygodnie sobie poradzić z
każdym kawałkiem. Jeśli spróbujesz użyć kawałków wielokrotnego użytku, użyj
kawałków które już znasza lub będziesz budował kawałki w nadziei ,że będą ponownie
użyte.



Pamiętaj ,że za każdym razem, gdy coś jest ponownie wykorzystywane, oszczędzasz
dużo czasu i prawdopodobnie msz bardziej niezawodne rozwiązanie. Musisz
zidentyfikować klasy obiektów , które mogą być przydatne, nawet jeśli nie są dostępne
– możesz tworzyć nowe klasy własne.
 Zezwalaj na pewną ogólność i przestrzeń do ekspansji podczas projektowania nowych
klas. Nie rozwiąż problemu , z którym dziś się borykasz. Przy okazji , przygotuj się do
rozwiązywania problemów, które możesz napotkać w przyszłości
3. Zapisz deklaracje klas , gdy będziesz miał dobry pomysł na klasy, z których będziesz
korzystać.
 Deklaracje klasy określają sposób interakcji innych programów z klasami Możesz
później zapisać kod funkcji.
4. Pracuj nad algorytmem oprogramowania, które używa obiektów klasy którą wybrałeś
 W tym miejscu możesz wpisać kod programu
5. Zapisz definicje klas- rzeczywisty kod dla funkcji składowych
Jednak tworzenie oprogramowani nie jest procesem sekwencyjnym. Często może zajść
potrzeba przyjrzenia się poprzednim krokom. Cokolwiek zrobisz by napisać bardziej
wiarygodny i czytelny kod, jest tego warte. Koszt oprogramowania będzie dużo większy , gdy
tylko oprogramowanie pojawi się na rynku.
Opracowanie Projektu
Możemy użyć opisu projektu , który został dostarczony jako nasz początkowy krok. Możemy
spróbować zidentyfikować przydatne obiekty, które możemy rozwinąć, aby rozwiązać
problem. Niektóre obiekty dostępne we franca.h, takie jak pola i obiekty ekranowe, z pewnością
będą przydatne. Obiekty te są oczywiście, nie wystarczą. Czy powinniśmy identyfikować nowe
klasy obiektów, z których możemy skorzystać? Jeśli przeanalizujemy problem i spróbujmy go
podzielić na fragmenty wielokrotnego użytku (zgodnie z krokiem 2), możemy skończyć z
niektórymi obiektami, które po połączeniu zostaną rozwiązane. Jeśli wyobrażamy sobie, jak ta
sytuacja zadziałałaby w prawdziwym życiu, możemy wyobrazić sobie nauczyciela testującego
ucznia/ Nauczyciel ma listę słów, które prawdopodobnie pochodzą ze słownika i dyktuje te
słowa uczniowi.
Praca Ze Słowami
To wyobrażenie mogłoby nam dać pomysł wykorzystania obiektu klasy teacher który
odczytałby słowa i zarządzał tekstem. Podstawowe operacje , które wykona nauczyciel to :




Wyświetlenie wszystkich słów w teście
Wymówienie wszystkich słów w teście
Zarządzanie testem

Lista słów będzie skądś pochodzić, prawdopodobnie ze słownika Byłoby interesujące gdyby
nauczyciel mógł losować słowa z różnych list. Możemy również opracować obiekt, będący
połączeniem słownika i szafy grającej, ponieważ nagrywaliśmy dźwięki. Szafa grająca trzyma
listę słów (zarówno w formie pisemnej jak i dźwiękowej) i powinna móc




Wymówić dane słowo
Przeliterować słowo
Podać liczbę słów dostępnych na liście

Klasa teacher , będzie, oczywiście używać szafy grającej dla pobierania pisowni i wymowy
każdego słowa. W przyszłości może okazać się bardzo przydatne dla wdrożenia klasy obiektu
jukebox. Może istnieć kilka sytuacji, w których możemy użyć obiektu, który może wymawiać
słowa zapisane na liście. Ponieważ często będziemy zajmować się tablicami znaków o
rozmiarze 9, przydatna będzie następująca definicja typu :
type char words[9];
Rozważ następującą deklarację dla tej klasy:
class jukebox
{
protected:
char directory[30],filename[40];// Przechowuje ścieżkę katalogu
// i pełną ścieżkę
int wordnumber;
words list[40];
void whatfile(words name); // Generuje nazwę pliku
public:
int howmanywords();
void pronounce(words thisword);
void pronounce(int whichword);
void spell(int which,words spelled);
jukebox(char path[]);
jukebox();
int find(words whichone);
};
Zauważ ,że istnieją dwie funkcje składowe o nazwie pronounce. Jedna z nich pobiera słowo z
tablicy znaków i wypowiada je (odtwarzając plik o tej samej nazwie). Druga pobiera liczbę
całkowitą, która jest indeksem do listy słów . Funkcja howmanywords() po prostu podaje liczbę
słów dostępnych na liście. Funkcja spell() ma argument , który jest indeksem do listy słów.
Funkcja ta pobiera tablicę znaków zawierającą pisownię słowa, a następnie kopiuje ją do
drugiego argumentu. Jak widać, biorąc pod uwagę wartość całkowitą, użyjmy k, nauczyciel
może wymówić słowo z pozycji k na liście i może również wymówić to samo słowo przy użyciu
funkcji składowej jukebox.
Korzystanie Z Konstruktorów
Ponadto istnieją dwa konstruktory dla jukebox, która ją inicjalizują. Argumentem dla jednego
konstruktora jest tablica znaków zawierająca ścieżkę do katalogu w którym zapisywane są pliki
dźwiękowe. Na przykład c: \\ one \\ sounds (pamiętaj ,że w łańcuchu literalnym ukośniki
odwrotne są reprezentowane przez podwójne ukośniki odwrotne). Ten ciąg przedrostka nazwy
pliku, kiedy jukebox próbuje odtworzyć dźwięk. Ważne jest to ,aby w tym przypadku
uwzględnić konstruktor bez parametrów. Jeśli ten konstruktor nie jest dostępny, jukebox nie
może zostać stworzona w tym przypadku. Funkcja whatfile() umieszcza razem ścieżkę
katalogu, plik i przyrostek aby nadać ciągowi pełną nazwę ścieżki dostępu. Ta pełna sicieżka
jest przechowywana w tablicy znaków filename. Funkcja ta nie jest publiczna, ponieważ
zamierzamy ją udostępniać tylko innym funkcjom składowym. Zamiast deklarować składowe

prywatne, deklarujemy składowe chronione, aby wszystkie klasy podrzędne mogły uzyskać do
nich dostęp bez konieczności aktualizacji kodu źródłowego. Jeśli przypuszczamy ,że obiekty
klasy jukebox są dostępne, możemy zdefiniować klasę teacher aby użyć jukebox
Deklarowanie Klas
Obiekty klasy teacher powinny być w stanie pisać i odtwarzać każde słowo na liście oraz
zarządzać testem. Nauczyciele mogą potrzebować zegara aby śledzić czas i miejsce do pisania
słów i wynikow. Możemy rozważyć również stworzenie obiektu takiego jak tablica, gdzie
nauczyciel mógłby napisać te rzeczy. Jednak dostępne obiekty Box mogą służyć równie dobrze.
Jako dane składowe , teacher będzie miał trzy pola : yourword (aby wyświetlić pisownię słowa),
plus (wyświetlenie liczby poprawnych odpowiedzi) i wrong (aby wyświetlić liczbę
nieprawidłowych odpowiedzi). jukebox jest również potrzebna, aby teacher mógł operować
słowami.
Deklaracja Klasy teacher
class teacher
{
bank FirstNational;
Box yourword;
Clock myclock;
Box plus,minus;
jukebox speaker;
int right,wrong;
public:
void playlist();
void test();
teacher(jukebox &neon);
};
Konstruktor dla teacher ma argument, którym jest jukebox. Oznacza to ,że nauczyciel musi
mieć szafę grającą do pracy! Dlaczego argument jest przekazywany jako odniesienie? Aby
uniknąć niepotrzebnej kopii. Co z daną składową , która jest bankiem? Jest to pomysł , który
powstał ,aby pomóc uczniom w wizualizacji ich działania. Wykorzystujemy zielone i czerwone
monety aby zilustrować postęp. Ponieważ możemy potrzebować podobnych narzędzi w innym
oprogramowaniu edukacyjnym dobrym pomysłem byłoby użycie obiektów klasy bank. bank
po prostu buduje stos zielonych monet (dobrze) i stos czerwonych (źle)
Deklaracja Klasy bank
class bank
{
protected:
Circle greencoin,redcoin;
float xgreen,xred;
float nextygreen,nextyred;

public:
void plus();
void minus();
bank();
};
Funkcja plus() dodaje zieloną monetę, a funkcja minus () dodaje czerwoną monetę. Konstruktor
jest konieczny dla utworzenia monet i początkowej lokalizacji podczas uruchamiania obiektu.
bank byłby bardziej przydatny do ponownego wykorzystania gdybyśmy mogli określić
lokalizację, w której można ułożyć monety. Jeśli użyjesz domyślnych parametrów, będziemy
mogli pominąć współrzędne, jeśli chcesz. Prototyp konstruktora może być zmieniony na
bank(float x = 50, float y = 400).
Kiedy funkcje składowe staną się dostępne, główny problem może być tak prosty:
void mainprog()
{
jukebox speaker(“sounds\\”);
teacher MrRoberts(speaker);
MrRoberts.playlist();
MrRoberts.test();
speaker.pronounce(“allright”);
speaker.pronounce(“byebye”);
}
Zwróć uwagę na deklaracje dotyczące obiektów jukebox i teacher. jukebox jest informowana
o ścieżce dla znajdowania plików dźwiękowych. Ścieżka ta jest przechowywana w jukebox,
dzięki czemu wszystkie dźwięki są pobierane z tego katalogu. Obiekt teacher ma jeden
argument, czyli właśnie jukebox, który właśnie stworzyliśmy. Ten argument zapewnia ,że
teacher będzie używał tej konkretnej jukebox dla zarządzania testem.
Przechowywania Słów W Oddzielnych Katalogach
Na koniec kilka słów alright i bye-bye, wymawianych aby wskazać ,że test został zakończony.
Oczywiste jest ,że te słowa muszą być dostępne w formie cyfrowej w tym samym katalogu, do
którego został przypisany speaker szafy grającej. A co jeśli chcesz zachować te słowa w innym
miejscu? W końcu możesz chcieć wykonywać testy pisowni z różnymi zestawami słów i
dobrze byłoby mieć jeden zestaw w osobnym katalogu. Czy w tych katalogach potrzebujemy
kopii allright i bye-bue we wszystkich tych katalogach? Oczywiście nie! Załóżmy ,że chcesz
przetestować słowa w katalogu c: \one\sounds\test1 i pozdrowienia w katalogu c :\one\sounds.
Co możesz zrobić? To proste. Wszystko co musisz zrobić , to stworzyć dwie szafy grające :
jedną powiązaną ze słowami do testów i drugą powiązaną z pozdrowieniami
jukebox speaker(“c:\\one\\test1\\”);
jukebox greeting(“c:\\one\\sounds1\\”);

speaker szafy grającej zostanie dołączony do teacher, tak jak poprzednio. W szafie grającej
greetings będzie używana zamiast speaker w ostatnie parze poleceń dla wymawiania słów
alright i bye-bye.
Uwaga: W bieżącej implementacji, teacher również wymawia słowo alright, kiedy uczeń
poprawnie napisze słowo. Używa tej samej szafy grającej i zakłada ,że to słowo znajduje się w
tym samym katalogu co inne słowa
Definiowanie Klas
Teraz, kiedy ustaliliśmy, które obiekty wykorzystać , i które zostały określone w deklaracjach,
możemy zdefiniować funkcje dla każdej z klas. Jednak na tym etapie ręcznie załadujemy listę
słów w szafie grającej
Definicja Klasy jukebox
jukebox::jukebox()
{
wordnumber=0;
directory[0]=0;
}
jukebox::jukebox(char path[])
{
fstream wordlist;
if(strlen(directory)>30)directory[0]=0;
strcpy(directory,path); // Directory
strcpy(filename,directory);
strcat(filename,”list”);
strcat(filename,”.txt”);
wordlist.open(filename,ios::in|ios::nocreate);// File name
if(fileopen(wordlist)==0)
{ // Check whether file is available
Box errormsg(“Error:”);
errormsg.say(“No List!”);
exit(0);
}
for (int k=0;k<100;k++)
{ // Read words
if(wordlist.eof()) break;
wordlist>>list[k];
}
wordnumber=k; // Number of words
}
int jukebox::howmanywords()
{
return wordnumber;
}
void jukebox::spell(int which,words spelled)

{
if (which>=wordnumber)
{
strcpy(spelled,””); // Restrict size!
return;
}
strcpy(spelled,list[which]); // Copy to spelled
}
void jukebox::whatfile(words list)
{
strcpy(filename,directory); // Prefix
strcat(filename,list); // Name
strcat(filename,”.wav”); // Suffix
}
void jukebox::pronounce(int whichword)
{
whatfile(list[whichword]);
sound(filename);
}
void jukebox::pronounce(words thisword)
{
whatfile(thisword);
sound(filename);
}
Uwaga: Należy wybrać opcję #define Microsoft lub #define Borland, aby można było
zastosować odpowiedni test dla określenie czy plik został pomyślnie otwarty. Ta definicja musi
znajdować się na samym początku programu
Definicja Klasy bank
bank::bank(float x,float y)
{
xgreen=x;
xred=x+50;
nextygreen=y;
nextyred=y;
greencoin.resize(20,40);
greencoin.color(2,7);
redcoin.resize(20,40);
redcoin.color(1,7);
}
void bank::plus()
{
greencoin.place(xgreen,nextygreen);
greencoin.show();
nextygreen=nextygreen-10;
}

void bank::minus()
{
redcoin.place(xred,nextyred);
redcoin.show();
nextyred=nextyred-10;
}
Definicja Klasy teacher
teacher::teacher(jukebox &neon)
{
speaker=neon; // Copy to teacher’s jukebox
right=wrong=0;
plus.label(“Right:”);
plus.say(right);
minus.label(“Wrong:”);
minus.say(wrong);
}
void teacher::playlist()
{
words oneword;
int n=speaker.howmanywords();
for (int k=0;k<n;k++)
{
speaker.spell(k,oneword);
yourword.say(oneword);
speaker.pronounce(k);
myclock.wait(2);
yourword.erase();
}
}
void teacher::test()
{
char spelling[20]; // Student’s word
char correct[20]; // Correct word
int j;
int count=2*speaker.howmanywords();// Number of questions
for(int k=1;k<=count;k++)
{
j=rand()%speaker.howmanywords();
strcpy(spelling,””); // Clear display
speaker.pronounce(j);
askwords(spelling,9,”Please spell:”);
speaker.spell(j,correct);
if(stricmp(spelling,correct)==0)
{
speaker.pronounce(“allright”);

plus.say(++right);
FirstNational.plus();
}
else
{
yesno(“Wrong! Will you study harder?”);
minus.say(++wrong);
FirstNational.minus();
}
}
}
Co Mamy Jeszcze w C++?
Wskaźniki
Wskaźniki są zmiennymi przechowującymi adresy innych zmiennych w pamięci komputera.
Istnieje kilka aplikacji wskaźników w C++ . Można jednak poradzić sobie z niektórymi z tych
aplikacji, używając tablic (które w rzeczywistości wykorzystują wskaźniki) i przekazując
parametry przez referencję. W języku C, nie jest możliwe przekazywanie przez referencję, i z
tego powodu niezwykle ważne jest aby wiedzieć jak radzić sobie ze wskaźnikami. . Jeśli
użyjesz wskaźników będzie to wymagać dużej uwagi i może spowodować ,że kod będzie trudny
do odczytania.
Operatory Połączenia
Istnieje specjalny zestaw operatorów przypisania, których można użyć podczas aktualizacji
zmiennej. Są one następujące:
+=
-=
*=
/=
%=
Na przykład można użyć
x+=5;
zamiast
x=x+5;

Jeśli korzystasz z tych operatorów, możesz rzeczywiście zaoszczędzić kilka kliknięć w
klawiaturę. Może ucierpieć czytelność Twojego kodu. Niemniej, są to bardzo popularne
konstrukcje, które mona znaleźć w innych programach i są trudne do zroumienia
Operatory Przeciążenia
Jedną z najciekawszych funkcji dozwolonych w C++, jest operator przeciążenia. Możliwie jest
zdefiniowanie zachowania dowolnego z operatorów używanych w C++. Na przykład operator
+ jest zdefiniowany w C++ dla działania z liczbami całkowitymi i liczbami
zmiennoprzecinkowymi. Nie jest zdefiniowany dla żadnego innego typu lub klasy zmiennych.
Możesz zdefiniować własne klasy : łańcuchy, liczby zespolone, współrzędne, macierze a nawet
obiekty ekranowe. Jeśli to zrobisz, możesz zdefiniować operator funkcji składowej + , który
wyjaśni , w jaki sposób operator + zostanie użyty , gdy jeden (lub oba) operandy są obiektami
nowych klas. Dzięki temu możemy działać z ciągami znaków:
if (stringA = = stringB) stringA = „a copy”
zadziała , jeśli przeciążymy operatory == o = ,aby działały z klasą ciągu jaką zdefiniowałeś.
Szablony
Szablony to kolejna przydatna funkcja C++. W ten sam sposób w jaki możesz uczynić swoje
funkcje bardziej wszechstronnymi za pomocą argumentów, możesz uczynić swoje klasy
bardziej wszechstronnymi korzystając z szablonów.
Proste Zastosowanie Szablonów
Klasa textfile miała ograniczenie takie ,że pole ID musi być łańcuchem alfanumerycznym o
długości 40 znaków. Pole ID zostało zadeklarowane jako część klasy
class textfile
{
...
public:
char id[40];
Jeśli chcemy mieć pole ID którego rozmiar możesz określić dla każdego programu, możesz
użyć szablonu
template<int size>
class textfile
{
...
char id[size];
Wtedy deklarujemy w programie swoją klasę
textfile myfile<65>;

Będzie to działało tal, jakby Twoje klasy zaczęły korzystać ze stałej 65, aby zadeklarować
rozmiar pola ID. Jednak moc szablonów wykracza daleko poza ten prosty przykład. Nie tylko
możesz zmienić wartość liczby, ale możesz równie zmienić typ lub klasę danych z którymi
pracujesz. Dlatego zamiast mieć ID jako typ char, możesz mieć jako typ ogólny
…
anytype id;
Pamiętaj jednak ,że praca wykonywana przez szablony jest ograniczona do zastępowania tego
co podajesz w deklaracji klasy, tym co jest w szablonie. Ponieważ tablice znaków są
porównywane z parametrami strcmap, a wartości są porównywane operatorami relacyjnymi,
możesz mieć nadal mieć trochę pracy. Szablony to bardzo potężne narzędzie do tworzenia
oprogramowania wielokrotnego użytku , ponieważ można definiować klasy w sposób ogólny
u dostosowywać do konkretnych potrzeb
Funkcje Zaprzyjaźnione I Klasy
Cóż, kto powiedział ,że C++ nie jest przyjazny? Przynajmniej jest to jedyny język
programowania, który pozwala na „zaprzyjaźnienie” z oprogramowaniem. Przyjaciele są
honorowymi składowymi klasy. W deklaracji klasy, klasa A może określać ,że klasa B jest
zaprzyjaźniona. Jeśli klasa B jest klasą zaprzyjaźnioną, wszystkie funkcje składowe klasy B
mogą uzyskać dostęp do prywatnych i chronionych danych składowych klasy A. Podobny efekt
ma miejsce gdy klasa deklaruje funkcję jako zaprzyjaźnioną
Dziedziczenie Wielokrotne
Możesz wyprowadzić klasę z więcej niż jednej klasy bazowej. W takim przypadku dane i
funkcje składowe obu klas bazowych będą dziedziczone przez klasę pochodną
Przydzielanie Pamięci
Zajmowaliśmy się tylko jednym mechanizmem, aby przydzielać pamięć komputera dla
przechowywania naszych zmiennych i obiektów. Mechanizm ten był tzw. automatycznym
przydziałem. Jeśli użyjesz tego mechanizmu, zostanie utworzona zmienna ,a przestrzeń
zostanie przydzielona , gdy program osiągnie punkt, którym deklarowana jest zmienna . Gdy
zmienna wykracza poza zakres, jej zawartość jest odrzucana, a przestrzeń jest udostępniana
innym zmiennym. Istnieją inne sposoby przydzielania przestrzeni pamięci. Zmienne statyczne
istnieją nawet gdy wykraczają poza zakres. Możliwe jest również, przez użycie wskaźników,
dynamiczne przydzielanie przestrzeni dla zmiennych podczas wykonywania programu.
Załóżmy ,że potrzebujesz tablicy, ale nie wiesz wcześniej, ilu elementów będzie używała
tablica. Zamiast przydzielania maksymalnej liczby , można uruchomić program , tylko wtedy
, gdy program określi , ile elementów jest potrzebnych, program prosi komputer o przydzielenie
miejsca
Operatory Logiczne
Dostępne są specjalne operatory do wykonywania operacji logicznych and, or i not z
odpowiednimi fragmentami zmiennych. && oznacza and, || oznacza or a ! oznacza not

