
 

B Dodatek: Nowe cechy jêzyka
wprowadzone do standardu C++14

To jest dodatek do ksi¹¿ki: Jerzy Grêbosz „Opus mag num C++11” (wyd. Helion).

Jest on sporz¹dzony w formie pliku PDF, zatem mo¿e byæ sukcesywnie
uaktualniany. 

Ta wersja jest z dnia 3 lipca 2018. 

Ewentualn¹ uaktualnion¹ wersjê tego tekstu mo¿esz sprowadziæ sobie ze strony
WWW poœwiêconej ksi¹¿ce Opus magnum C++:

https://www.ifj.edu.pl/private/grebosz/opus.html
Na tej stronie znajdziesz te¿ bie¿¹c¹ erratê i kody Ÿród³owe programów z ksi¹¿ki.

@
C++14 to nowsza wersja standardu jêzyka C++. Praktycznie rzecz bior¹c jest tylko
drobnym rozszerzeniem standardu C++11. Znawcy przedmiotu ¿artuj¹, ¿e do C++14
wesz³o kilka tych zagadnieñ, które spóŸni³y siê na odjazd standardu C++11. W tym
rozdziale poznamy nowoœci, które pojawi³y siê w C++14. Niektóre z nich zapowia -
daliœmy ju¿ w poprzednich rozdzia³ach „Opusu”.

B.1 Zapis dwójkowy sta³ych dos³ownych

Zacznijmy od przypomnienia. W tekœcie programu czêsto wystêpuje koniecznoœæ
napisania jakichœ sta³ych wartoœci. To tak zwane sta³e dos³owne. Liczbow¹ sta³¹
dos³own¹ najczêœciej zapisujemy pos³uguj¹c siê zwyk³ym dziesi¹tkowym systemem
liczenia. Czasem jednak wygodniej napisaæ j¹ szesnastkowo (czyli heksadecymalnie).
Mo¿liwy jest te¿ zapis ósemkowy (czyli oktalny).

Przez domniemanie kompilator uznaje, ¿e liczbowa sta³a dos³owna jest podana w zapi -
sie dziesi¹tkowym. Jeœli jednak widzi, ¿e sta³¹ dos³own¹ rozpoczyna przedrostek 0x
(zero i x), to rozumie, ¿e zastosowaliœmy zapis szesnastkowy. Jeœli przedrostkiem jest
samo zero, to rozumie, ¿e ta liczba zapisana zosta³a ósemkowo. Oto przyk³ad wyra -
¿enia, w którym wystêpuj¹ trzy sta³e dos³owne, a ka¿da zapisana w inny sposób.

int zmienna =  250 +  0xff + 0177 ;  // czyli to samo co dziesi¹tkowo 250 + 255 + 127

Standard C++14 dodaje do tego jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ.
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Sta³¹ dos³own¹ mo¿emy napisaæ tak¿e w postaci liczby dwójkowej (binar -
nej). O tym, ¿e zastosowaliœmy taki zapis, informujemy kompilator poprze -
dza j¹c dan¹ liczbê przedrostkiem 0b lub 0B. £atwo zapamiêtaæ: litera B to
oczywiœcie skrót od „binarnie”.

  
 

int a = 0b101;   // 0b101 to dziesi¹tkowo 5

Tutaj dwójkowa sta³a dos³owna u¿yta zosta³a w wyra¿eniu inicjalizuj¹cym, ale oczy -
wiœcie mo¿e wyst¹piæ tak¿e w innych instrukcjach programu. Na przyk³ad w warunku
instrukcji if.

if(x &   0b10000) ...  // Jeœli w zmiennej x jest ustawiony bit 4, to...

Przypominam, ¿e bity numerujemy od prawej do lewej zaczynaj¹c od zera.

Zapis dwójkowy ma jednak pewn¹ niedogodnoœæ: im liczba jest d³u¿sza, tym bardziej
nieczytelna. Przy zapisie 0b1101100001010110101 mo¿na od tych zer i jedynek
dostaæ oczopl¹su. Jeœli programista pope³ni b³¹d w tak zapisanej liczbie, to tego b³êdu
³atwo nie zauwa¿y. Pewnie dlatego w dawniejszych wersjach C++ nie by³o zapisu
sta³ych dos³ownych w postaci dwójkowej. W podobnych sytuacjach zamiast zapisu
binarnego stosowaliœmy zapis szesnastkowy.

Co takiego siê wydarzy³o, ¿e teraz (w C++14) nieczytelnoœæ zapisu binarnego ju¿ nam
nie przeszkadza? O tym opowie nastêpny paragraf.

B.2 Separatory cyfr w sta³ych dos³ownych

Spójrz szybko na liczbê  500000000 i wypowiedz na g³os jej wartoœæ. No co, zacz¹³eœ
od ¿mudnego liczenia tych zer i mo¿e nawet siê pogubi³eœ. A teraz to samo zadanie
w nieco zmienionej wersji. „Wypowiedz na g³os wartoœæ liczby: 500 000 000”. Teraz
jasne, to piêæset milionów. Dlaczego teraz jest ³atwiej? Pomog³o podzielenie cyfr tej
liczby na grupy 3-cyfrowe. Taki zapis cz³owiek przeczyta du¿o ³atwiej.

Ucieszy Ciê wiêc pewnie wiadomoœæ, ¿e:

C++14 w zapisie sta³ych dos³ownych pozwala programiœcie zastosowaæ
podobne grupowanie cyfr. Robimy to nie za pomoc¹ spacji, lecz za pomoc¹
znaku apostrof.

  
C++14

int zmienna = 500'000'000;

Apostrofy oddzielaj¹ od siebie (separuj¹) wybrane grupy cyfr. Separatory te wolno
nam postawiæ wewn¹trz zapisu liczby, w wybranym miejscu.

v Wa¿ne jest s³owo wewn¹trz; apostrof nie mo¿e staæ ani na samym pocz¹tku, ani
na samym koñcu tej liczby.

v Nie mo¿na te¿ stawiaæ dwóch separatorów bezpoœrednio obok siebie.

Poza tym mamy pe³n¹ swobodê. Mo¿emy na przyk³ad oddzielaæ cyfry grzecznie
w grupach po trzy cyfry (jak powy¿ej), ale równie dobrze mo¿emy podzieliæ je na
jakieœ „nierówne” grupy.

int zmienna = 5'0'00'0000'0;

Co na te separatory powie kompilator? Dla kompilatora separator cyfr jest jakby
„niewidzialny”, po prostu go ignoruje. Jednak dla nas, programistów, separator mo¿e
byæ ogromnym u³atwieniem przy czytaniu. S¹ jeszcze dwie dobre wiadomoœci.
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Separatorem cyfr mo¿emy pos³u¿yæ siê nie tylko w zapisie liczb ca³kowitych.
Mo¿emy go u¿yæ tak¿e w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych.

double x = 987'321.333'444;
double y = 1.000'00'9;

Separatora cyfr mo¿emy u¿yæ w liczbach zapisanych w postaci dziesi¹tkowej,
szesnastkowej ósemkowej, a nawet dwójkowej.

int x = 0xffff'fffc;
int y = 0b1010'1111'0111;

W tej ostatniej instrukcji widzimy sta³¹ dos³own¹ w postaci dwójkowej, a w niej
zastosowany jest separator cyfr. Patrz¹c na ten zapis, ³atwo zrozumieæ dlaczego
standard C++14 pozwala nam ju¿ na zapis sta³ych dos³ownych w postaci dwójkowej:
kompilator wie, ¿e dziêki separatorowi mo¿emy taki zapis uczyniæ przejrzystszym.

Dziêki obecnoœci separatorów w powy¿szej sta³ej dos³ownej, ³atwiej na przy -
k³ad odpowiedzieæ na pytanie czy w tej zmiennej y (powy¿ej) bit 8 jest
ustawiony czy nie. No co, jest czy nie?

m
Skoro separatorem pogrupowaliœmy w powy¿szym zapisie bity po cztery, to
³atwo znaleŸæ bit nr 8. Jak widaæ, ma on wartoœæ 0. (Numerujemy je od zera!).

Dowiedzieliœmy siê w³aœnie, ¿e separator cyfr stosujemy tylko w zapisie sta³ej dos³ow -
nej w tekœcie Ÿród³owym programu. A co na to kompilator? Gdy kompilator pracuje
nad naszym programem, to te apostrofy separuj¹ce po prostu pomija i nasz wygodny
zapis zamienia sobie w zwyk³y zapis (taki bez separatorów).

Zapamiêtaj, ¿e strumienie we/wy nie honoruj¹ separatora...

...wiêc jeœli zechcesz wypisaæ na ekranie tak zapisan¹ sta³¹ dos³own¹,  to nie zdziw siê,
¿e na ekranie tych separatorów-apostrofów ju¿ nie bêdzie.

cout << 20'324'222;   // na ekranie pojawi siê: 20324222

Powtarzam: separatorów cyfr mo¿emy u¿ywaæ tylko w tekœcie Ÿród³owym programu.
Nie mo¿emy wiêc ich u¿yæ podczas pracy gotowego programu, np. przy wprowa -
dzaniu do programu jakiejœ danej instrukcj¹:

int n;
cin >> n;

Gdybyœ w takiej sytuacji napisa³ na klawaturze 50'987, to strumieñ cin uzna, ¿e
apostrof koñczy zapis liczby. W zmiennej n znajdzie siê wiêc wartoœæ 50. Natomiast
apostrof i te nastêpuj¹ce po nim cyfry ('987) bêd¹ czeka³y w buforze na ewentualn¹
nastêpn¹ operacjê wczytywania.

@
Jeœli pomyœla³eœ, ¿e to trochê szkoda, ¿e ani cout, ani cin nie honoruj¹ separatorów, to
mam jeszcze gorsz¹ wiadomoœæ: one nie honoruj¹ tak¿e zapisu dwójkowego. G³owa
do góry! W nastêpnych paragrafach zobaczysz, jak mo¿na te ograniczenia obejœæ.

B.2.1 Wypisywanie liczb w postaci binarnej

Poznaliœmy niedawno sposób zapisywania sta³ych dos³ownych w postaci dwójkowej
(binarnej). Jeœli tak¹ sta³¹ dos³own¹ przypiszemy do jakiegoœ obiektu, a ten obiekt
zechcemy wypisaæ na ekranie, to przez domniemanie wartoœæ tego obiektu zostanie
wypisana w postaci liczby dziesiêtnej. Jeœli nam to nie odpowiada, to u¿ywaj¹c
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odpowiedniego manipulatora mo¿emy poleciæ strumieniowi, aby wypisa³ to samo
w postaci liczby ósemkowej lub szesnastkowej.

int a = 0B1011101;
cout << showbase << a << endl; // wypisze: 93
cout << oct << a << endl; // wypisze: 0135
cout << hex << a << endl;  // wypisze: 0x5d

Jednak strumienie we/wy nie oferuj¹ (jak na razie) manipulatora, który by sprawi³, ¿e
liczba zostanie wypisana w postaci dwójkowej.

Co jednak zrobiæ, gdybyœmy chcieli wypisaæ liczbê w postaci dwójkowej? W para -
grafie o funkcjach rekurencyjnych omawialiœmy krótk¹ funkcjê, która potrafi³a wypi -
saæ w postaci dwójkowej przys³an¹ do niej liczbê.

Jest jednak jeszcze inny, nowoczeœniejszy sposób. Biblioteka standardowa C++11
oferuje ciekawy szablon klas o nazwie bitset< >. To coœ w rodzaju n-elementowej tablicy 
obiektów typu bool. Obiekt tej klasy (szablonowej) potrafi pracowaæ na zestawie n

bitów. (Liczba n jest parametrem szablonu). Ka¿dy z elementów tej tablicy mo¿e
przechowaæ informacjê o konkretnym, pojedynczym bicie.

  
 

Jak pos³u¿yæ siê klas¹ bitset w celu wypisania liczby w postaci dwójkowej?

Wystarczy umieœciæ tê liczbê w obiekcie wspomnianej klasy (szablonowej) bitset< >,
a nastêpnie wys³aæ ten obiekt strumieniowi. To wszystko, bo w klasie bitset jest prze ³ado -

wany operator<<, który wypisze wszystkie bity jeden za drugim. W rezultacie zobaczymy na ekranie

zapis dwójkowy.

Najpierw zastrze¿enie. Klasa bitset nie jest ¿adn¹ nowink¹ C++14, bo jest ona dostêpna
co najmniej od C++11. Mimo to myœlê, ¿e dobrze umieœciæ ten przyk³ad tutaj, w tym
rozdziale, blisko zagadnienia u¿ycia sta³ych dos³ownych dwójkowych, bo tu pewnie
zaczniesz poszukiwania, gdy bêdzie Ciê nurtowaæ problem „jak wypisaæ liczbê
dwójkow¹...”

Oto przyk³ad, w którym zobaczymy, jak to zrobiæ na kilka sposobów.

wII
I  `$  - re set numerkow  - re set numerkow
#include <iostream>
#include <bitset> // deklaracja szablonu bibliotecznego std::bitset
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

unsigned short int k = 93;
bitset<16>  bity {k}; 1
cout << bity 2

<< "   Wypisanie pomocniczego obiektu bity " << endl;
// To samo w jednej instrukcji
cout << bitset<16>{k} 3

<< "   Tylko jedna instrukcja (obiekt chwilowy)" << endl;

cout << bitset<12>{k} 4
<< "      Krocej, bo za pomoca 12 bitow" << endl;

cout << bitset<sizeof(k) * 8>{k} 5
<< "   Obliczona liczba bitow potrzebnych dla obiektu k"<< endl;

4 Separatory cyfr w sta³ych dos³ownych
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cout << "Tak mozemy (sami!) dopisac separatory cyfr" << endl;
for(int i = bity.size() - 1 ; i >= 0 ; --i) 6
{

cout << bity[i]; // wypisanie pojedynczego bitu 7
if(!(i % 4)  &&  (i > 0) )  // decyzja czy teraz separator 8
{

cout << "'" ;   // wypisanie separatora (apostrof ')
}

}
cout << endl;

}

 

Na ekranie zobaczymy: 

 0000000001011101   Wypisanie pomocniczego obiektu bity 2
 0000000001011101   Tylko jedna instrukcja (obiekt chwilowy) 3
 000001011101  Krócej, bo za pomoca 12 bitow 4
 0000000001011101   Obliczona liczba bitow potrzebnych dla obiektu k
 Tak mozemy (sami!) dopisac separatory cyfr
 0000'0000'0101'1101

 Omówienie

1 Ta instrukcja to definicja pomocniczego obiektu o nazwie bity. Jest to obiekt klasy
szablonowej bitset<16>. Parametr aktualny 16 oznacza, ¿e obiekt tej klasy nadaje siê do
pracy z liczbami kodowanymi na co najwy¿ej 16 bitach. (Wybra³em 16, ¿eby wypis
liczby na ekranie by³ krótszy, 16-miejscowy) Obiekt bity to w pewnym sensie 16-ele -
men towa tablica obiektów typu bool. Ka¿dy jej element pamiêta³ bêdzie stan jednego
bitu.

Jak widzimy w definicji 1, obiekt bity jest od razu inicjalizowany wartoœci¹ zmiennej
k. Co robi on z podan¹ mu wartoœci¹? Przygl¹da siê jej i sprawdza stan kolejnych jej
bitów, wstawiaj¹c true lub false do odpowiednich elementów swojej 16-elementowej
tablicy. Jeœli obiekt ten wyœlemy strumieniowi cout 2, to strumieñ wypisze na ekranie
kolejno wszystkie bity (od najstarszego do najm³odszego). Dziêki temu zobaczymy
nasz¹ wartoœæ wypisan¹ w postaci liczby dwójkowej.

Jak widaæ, wypisanie wartoœci w postaci liczby dwójkowej zrealizowaliœmy tu za
pomoc¹ dwóch instrukcji 1 i 2. Najpierw definiowaliœmy pomocniczy obiekt
inicjalizowany ¿¹dan¹ wartoœci¹, a nastêpnie ten obiekt wypisywaliœmy na ekranie. 

To samo mo¿na zrealizowaæ w jednej instrukcji

3 Oto ona. Widzimy tu, ¿e do instrukcji wypisuj¹cej zosta³a zapakowana definicja obiektu 
chwilowego klasy bitset<16>. Obiekt ten jest od razu inicjalizowany wartoœci¹ k. Ten¿e
obiekt chwilowy zostaje wypisany na ekranie strumieniem cout.
Obiekt chwilowy mo¿e byæ inicjalizowany nie tylko wartoœci¹ zmiennej typu int – jak u
nas. Równie dobrze moglibyœmy tam postawiæ sta³¹ dos³own¹. Na przyk³ad jeœli
postawimy liczbê 274, to zostanie ona wypisana w postaci dwójkowej.

cout << bitset<16> {274};  // wypisane:  0000000100010010

Drobna uwaga kosmetyczna. Gdy spojrzysz na ekran, to zobaczysz, ¿e wypisana
wartoœæ zosta³a wypisana za pomoc¹ 16 zer lub jedynek. Mimo ¿e liczba jest niewielka, 
to jednak musimy patrzeæ na te pocz¹tkowe nieznacz¹ce zera. Czy to nie przeszkadza?
Najczêœciej ma to sens, bo bardzo rzadko u¿ywa siê tej techniki, by podziwiaæ jak¹œ
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liczbê w zapisie dwójkowym, gdzie pocz¹tkowe zera s¹ rzeczywiœcie zbêdne i prze -
szka dza j¹. Najczêœciej wypisywana wartoœæ jest treœci¹ jakiegoœ s³owa, którego
wszyst kie poszczególne bity maj¹ jakieœ szczególne znaczenie. W takich sytuacjach
jest wa¿ne wypisywanie wszystkich bitów, nawet zawieraj¹cych „pocz¹tkowe” zera.

4 Jeœli jednak naprawdê nie chcesz a¿ tylu tych pocz¹tkowych zer, to zastosuj klasê
szablonow¹ z odpowiednio mniejszym parametrem. Oto sytuacja, gdy roboczy obiekt
jest klasy bitset<12>. Na ekranie mo¿esz zobaczyæ, ¿e teraz wypis jest krótszy,
12-bitowy.

Mo¿esz zapytaæ co by by³o, gdyby liczba okaza³a siê wiêksza i wymaga³a w swoim
zapisie wiêcej, ni¿ obecne 12 bitów.

OdpowiedŸ: pozosta³e „najstarsze” bity, które nie mieszcz¹ siê w pocz¹tkowych 12
bitach, zostan¹ pominiête. Nie zostan¹ wiêc wypisane. Czasem nam to bardzo
odpowiada.

Jak unikn¹æ takiego pominiêcia, czyli jak sobie zagwarantowaæ wypisanie wszystkich
bitów? Jest prosty sposób: parametrem aktualnym klasy szablonowej mo¿e byæ
wyra¿enie, które samo obliczy, ile bitów potrzebuje wybrany do wypisywania typ
obiektu. Jak siê pisze takie wyra¿enie? Jeœli mamy obiekt o nazwie k, to operator
sizeof(k) mówi nam z ilu bajtów sk³ada siê obiekt k. Poniewa¿ bajt to 8 bitów, zatem
liczbê potrzebnych bitów okreœla wyra¿enie  sizeof(k) * 8. To w³aœnie stawiamy jako
parametr szablonu. Praktyczn¹ realizacjê tego sposobu widzimy w punkcie 5.

Jak wypisaæ separatory w liczbie binarnej?

Pokazany sposób wypisywania jest dobry, bo automatyczny, ale niestety nie pozwala
on skorzystaæ z najnowszego krzyku mody, czyli separatora cyfr. Jak pamiêtamy,
separatora mo¿na u¿yæ tylko w zapisie sta³ej dos³ownej, któr¹ umieszczamy w tekœcie
Ÿród³owym programu. Powiedzmy brutalnie: w œwiecie strumieni we/wy ten separator
po prostu nie istnieje.

Jeœli trochê Ci ¿al, to jest wyjœcie. Owe separatory mo¿emy dopisaæ „rêcznie” w prosty
sposób. Otó¿ klasa bitset< > ma prze³adowany operator[ ], który daje nam dostêp do
ka¿dego wybranego pojedynczego bitu. Skoro tak, to mo¿emy po kolei wypisywaæ na
ekranie wszystkie pojedyncze bity, a przy okazji umieszczaæ miêdzy nimi w³asne
separatory. (Separatorem mo¿e to byæ na przyk³ad spacja lub apostrof).

6 Oto jak to robimy. Jest tu pêtla for przebiegaj¹c¹ po wszystkich bitach obiektu klasy
szablonowej bitset<16>. Zwykle nasze pêtle przebiegaj¹ „rosn¹co”, czyli od indeksu 0
w górê. Tymczasem sposób pisania liczby (nawet na papierze) jest taki, ¿e najpierw
pisze siê cyfry najstarsze rang¹, a potem coraz m³odsze. Skoro tak, to nasza pêtla
powinna zacz¹æ od bitu najstarszego (tutaj: 15) po czym przebiec 14, 13, ... a¿ do 1, 0.

7 W ciele pêtli widzimy instrukcjê wypisuj¹c¹ na ekranie pojedynczy bit.

8 Nastêpnie zastanawiamy siê czy po tym bicie ma wyst¹piæ separator czy nie. Uma wia -
my siê, ¿e separatory powinny grupowaæ bity w czwórki. „Czwórka” siê koñczy, gdy
wyra¿enie  !(i % 4) ma wartoœæ true. Poniewa¿ z powodów estetycznych nie chcemy, by
separator wyst¹pi³ po (ostatnim) bicie 0, dlatego dodajemy dodatkowy warunek (i > 0).
Jeœli koniunkcja obu tych warunków jest spe³niona, to separator zostaje wypisany. Na
ekranie mo¿esz podziwiaæ rezultat.

6 Separatory cyfr w sta³ych dos³ownych
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B.2.2 Wczytywanie liczb dwójkowych strumieniem wejœciowym

Znowu przypomnê brutaln¹ prawdê: w krainie strumieni wejœcia/wyjœcia nie istniej¹
ani separatory cyfr, ani manipulatory pozwalaj¹ce na wczytywanie liczb dwójkowych.
Gdybyœmy mimo to chcieli daæ u¿ytkownikowi naszego programu mo¿liwoœæ podania 
liczby dwójkowej, to sami musimy siê zaj¹æ odebraniem takiej danej. Oczywistym
rozwi¹zaniem jest przyjêcie takiej liczby w postaci tekstu (stringu). Nastêpnie nale¿y
taki tekst przeanalizowaæ i zamieniæ go na liczbê.

Zobaczymy teraz przyk³ad, w którym bêd¹ dwa sposoby realizacji tego zadania.

wII
I  `$  - re set numerkow  - 

#include <iostream>
#include <string>
#include <bitset> // deklaracja szablonu bibliotecznego bitset
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

// Przyjmowanie liczby w systemie dwójkowym z klawiatury

// Sposób 1. Przyjêcie liczby jako tekstu –––––––––––––––––––––––––––––––––
cout << "Podaj liczbe w systemie dwojkowym: ";
string tekst; // pomocniczy string
cin >> tekst; 1
bitset<8* sizeof(unsigned long)>  bbb(tekst); 2
auto liczba = bbb.to_ulong(); 3
cout << "Przyjeta liczba dwojkowa to dziesiatkowo " << liczba << endl; 4

// Sposób 2. Przyjêcie zapisu bezpoœrednio do obiektu klasy bitset ––––––––––––
cout << "Podaj liczbe w systemie dwojkowym: ";
bitset<8*sizeof(int)> tmp;    5
cin >> tmp; 6
cout << "rezultat jako zestaw bitow: " << tmp << endl;
int g = tmp.to_ulong();  7
cout << "Liczba w obiekcie g wypisana dziesiatkowo = " << g << endl;

}

 Na ekranie zobaczymy:

 Podaj liczbe w systemie dwojkowym: 111
 Przyjeta liczba dwojkowa to dziesi¹tkowo 7
 Podaj liczbe w systemie dwojkowym: 1001
 rezultat jako zestaw bitów: 00000000000000000000000000001001
 Liczba w obiekcie g wypisana dziesiatkowo = 9

 Poroz ma wiaj my, jak dzia³aj¹ oba te spo soby

Sposób pierwszy. Przyjêcie liczby jako tekstu

1 Prosimy u¿ytkownika programu, aby na klawiaturze napisa³ liczbê w postaci dwój ko -
wej. To, co napisze, odbieramy w postaci tekstu (sk³adaj¹cego siê z zer i jedynek)
i umieszczamy w pomocniczym obiekcie o nazwie tekst.

2 Definiujemy obiekt bbb, który jest obiektem klasy szablonowej bitset<64>.

Separatory cyfr w sta³ych dos³ownych 7
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Jak widaæ z nazwy, obiekt ten jest zdolny pracowaæ z wartoœciami zapisanymi
dwójkowo za pomoc¹ maksimum 64 cyfr. Wartoœæ 64, czyli (8 * sizeof(unsigned
long), jest oczywiœcie z du¿ym zapasem, ale to nie przeszkadza.

Tworzony obiekt bbb jest od razu inicjalizowany tekstem! To tak mo¿na? Mo¿na, bo:

klasa szablonowa bitset<64> ma miêdzy innymi konstruktor przyjmuj¹cy
obiekt klasy std::string (lub C-string pokazywany wskaŸnikiem char* ). Ów
konstruktor przygl¹da siê treœci przys³anego mu tekstu (czyli zestawowi zer
i jedynek) i na tej podstawie ustawia wartoœci poszczególnych elementów
swojej wewnêtrznej tablicy bitów. W ten sposób informacja zosta³a za pa -
miê ta na w obiekcie bbb.

3 Maj¹c j¹, wywo³ujemy na rzecz obiektu bbb jedn¹ z funkcji sk³adowych jego klasy
bitset<...>. Funkcja nazywa siê to_ulong. Co ona robi? Patrzy na ustawienie wewnêtrznej
tablicy „bitów” i rozpoznaje je jako zapis dwójkowy, po czym (jak sama nazwa
wskazuje) zwraca rezultat bêd¹cy odpowiedni¹ liczb¹ typu unsigned long. Tê liczbê
mo¿emy zapamiêtaæ w zmiennej liczba.

Tak oto wczytaliœmy podan¹ z klawiatury liczbê w zapisie dwójkowym i umieœciliœmy
j¹ w zmiennej typu unsigned long. Zadanie wykonane. Na dowód wypisujemy na ekranie
wartoœæ zmiennej liczba 4.

Sposób drugi, czyli krótsza wersja tego, co powy¿ej

Przedtem wczytywaliœmy zapis dwójkowy do pomocniczego obiektu klasy string, a na -
stêp nie jego treœci¹ inicjalizowaliœmy obiekt klasy szablonowej bitset. Teraz zrezy gnu -
jemy z pomocniczego stringu i wczytamy bezpoœrednio do obiektu klasy bitset.

5 Oto definicja obiektu klasy bitset<64>. W nastêpnej instrukcji 6,

strumieniem cin wczytujmy do tego obiektu liczbê dwójkow¹. Jest to
mo¿liwe dziêki m¹droœci twórców szablonu bitset, którzy wyposa¿yli ten
szablon w operator>> prze³adowany w³aœnie na tak¹ okolicznoœæ.

Jak dzia³a ten operator? Przyjmuje z klawiatury zapis sk³adaj¹cy siê z zer lub jedynek.
Jeœli natknie siê na jakiœ inny znak, uzna ¿e w tym miejscu wczytywanie liczby siê
skoñczy³o. Przerwie te¿ wczytywanie gdy tych zer i jedynek bêdzie wiêcej ni¿ okreœla
liczba bêd¹ca parametrem szablonu  (tu: 64).

7 Mamy wiêc wczytany ten zapis do obiektu klasy bitset (podobnie jak w 3). Teraz wiêc
wywo³ujemy funkcjê sk³adow¹ to_ulong, która zamienia treœæ obiektu tmp na liczbê. Tê
liczbê zapamiêtujemy w zmiennej o nazwie g.

@
 W jednym z æwiczeñ na koñcu rozdzia³u poproszê Ciê o takie uzupe³nienie sposobu
przyjmowania liczby dwójkowej, aby u¿ytkownik móg³ napisaæ na klawiaturze liczbê
dwójkow¹, w której dla swej wygody umieœci³ separatory cyfr (apostrofy).

Æwiczenie

I W paragrafie B.2.2  zobaczyliœmy sposób pozwalaj¹cy wczytaæ z klawiatury liczbê w zapi -
sie dwójkowym. Unowoczeœnij ten sposób tak, by pozwala³ u¿ytkownikowi (dla wygody)
umieœciæ w zapisie separatory cyfr (apostrofy).

@

8 Separatory cyfr w sta³ych dos³ownych
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B.3 Kompilator rozpoznaje typ rezultatu funkcji

W rozdziale o wyra¿eniach lambda zobaczyliœmy, ¿e jeœli sami nie zadeklarujemy typu 
rezultatu zwracanego przez funkcjê (wyra¿enie) lambda, to kompilator spróbuje
rozpoznaæ go sam. Okaza³o siê to bardzo wygodne.

Mo¿e w³aœnie dlatego wprowadzono do C++14 udogodnienie, polegaj¹ce na tym, ¿e
równie¿ i w przypadku zwyk³ych funkcji kompilator mo¿e sam rozpoznaæ typ rezultatu 
definiowanej w³aœnie funkcji. Jak to rozpozna? Spojrzy na instrukcjê return znajduj¹c¹
siê w ciele naszej funkcji i okreœli typ wyra¿enia, które przy tym return postawiliœmy.

  
 

Uzna, ¿e typ rezultatu funkcji ma byæ w³aœnie taki.

+ Jeœli chcemy poprosiæ kompilator o tak¹ przys³ugê w stosunku do danej funkcji, nale¿y
w deklaracji (definicji) funkcji umieœciæ s³owo auto, w miejscu, gdzie zwykle umiesz -
czamy okreœlenie typu rezultatu.

auto fun(int n, double x) 1
{

return  n + x;
}

Czy czegoœ Ci to nie przypomina? W paragrafie 6.5 poznaliœmy tzw. alternatywn¹
deklaracjê funkcji. Tam te¿ w podobnej sytuacji stawialiœmy s³owo auto. Ró¿nica jest
taka, ¿e wtedy na koñcu tamtej deklaracji nale¿a³o jednak postawiæ dodatkowo
->double, czyli „opóŸnion¹” specyfikacjê typu rezultatu.

auto   funkcja(typ_arg1, typ_arg2 ) -> typ_rezultatu;

W C++14 nie musisz robiæ nawet tego! Wystarczy s³owo auto w miejscu okreœlenia
typu rezultatu funkcji, a kompilator, patrz¹c na cia³o funkcji, sam spróbuje wydeduko -
waæ o jaki chodzi typ.

W przypadku funkcji fun 1 przy s³owie return stoi wyra¿enie (n + x). Kompilator
pomyœli tak:

Skoro n jest typu int, zaœ x  jest typu double, to wyra¿enie (n + x) jest typu double.

Rozpoznawszy typ tego wyra¿enia, kompilator uzna, ¿e w³aœnie taki ma byæ typ
rezultatu funkcji fun. S³owo auto w definicji tej funkcji, kompilator zast¹pi wiêc s³owem
double.

Zapytasz mo¿e: „A jeœli w naszej funkcji jest wiêcej ni¿ jedna instrukcja return?”.

auto fun_max(int n, double x) 2
{

if(n > x) return  n;
else return x;

}

Kompilator przyjrzy siê wszystkim instrukcjom return w tej funkcji.

v Jeœli w ka¿dej z nich typ wyra¿enia-rezultatu  jest taki sam, to œwietnie.

v Jeœli jednak kompilator zauwa¿y, ¿e w tej funkcji nie wszystkie wyra¿enia
stoj¹ce w instrukcjach return s¹ tego samego typu, to zaprotestuje. S³usznie uzna, 
¿e w tej sytuacji nie mo¿e jednoznacznie wywnioskowaæ o jaki typ chodzi.
Za¿¹da wiêc, abyœmy w deklaracji wyraŸnie napisali jaki ma byæ typ rezultatu
tej funkcji.

Kompilator rozpoznaje typ rezultatu funkcji 9

B
.  D

o
d

atek: N
o

w
e cech

y jêzyka
w

p
ro

w
ad

zo
n

e d
o

 stan
d

ard
u

 C
++14



Taka w³aœnie niejednoznacznoœæ wyst¹pi³a w powy¿szej funkcji fun_max 2. W pier -
wszej instrukcji return kompilator rozpozna³ wyra¿enie typu int, a w drugiej – rozpozna³
wyra¿enie typu double. Odpowiedzia³ mi wiêc takim komunikatem o b³êdzie:

error: insconsistent deduction for auto return type: int and then double

czyli po polsku:
b³¹d: niespójna dedukcja typu rezultatu funkcji oznaczonego jako auto:
najpierw rozpoznany jako int, a póŸniej jako double.

Zwracam uwagê, ¿e samo umieszczenie ró¿nych typów wyra¿eñ (przy instruk -
cjach return) – nie by³o b³êdem. Wolno nam tak zrobiæ. Mo¿liwe, ¿e celowo
umieœciliœmy przy instrukcjach return wyra¿enia nieco innego typu, s³usznie
licz¹c na to, ¿e i tak nast¹pi zwyk³a konwersja na typ wyszczególniony jako typ
rezultatu tej funkcji. Zatem nie to jest b³êdem.

B³¹d polega na tym, ¿e w takiej niejednoznacznej sytuacji nie mo¿emy zlecaæ kompila -
torowi, aby to on rozpoznawa³ jaki ma byæ typ rezultatu funkcji. Przecie¿ dojdzie on do
sprzecznych wniosków! Wiedz¹c o tym, powinniœmy zrezygnowaæ z automatycznego
rozpoznawania i samemu grzecznie okreœliæ typ rezultatu tej funkcji.

@
Dowiedzieliœmy siê w³aœnie, ¿e kompilator mo¿e sam rozpoznaæ typ rezultatu funkcji
na podstawie wygl¹du instrukcji return bêd¹cych w ciele tej funkcji. Skoro „w ciele”, to
znaczy, ¿e musi to byæ definicja funkcji. Sama deklaracja nie wystarcza. Mo¿na jednak
s³owo auto postawiæ w samej deklaracji funkcji i nie jest to b³êdem. Jeœli jednak po
takiej tylko deklaracji kompilator zobaczy w programie wywo³anie tej funkcji, to
zaprotestuje. Przecie¿ jeszcze nie mia³ szansy siê wykazaæ i rozpoznaæ typu rezultatu
tej funkcji, wiêc taka deklaracja jest w pewnym sensie niepe³na.

Wywo³anie takiej funkcji w programie mo¿emy postawiæ dopiero w miej -
scu, gdzie kompilator ju¿ zd¹¿y³ zapoznaæ siê z definicj¹ (czyli cia³em) tej
funkcji, wiêc okreœli³ ju¿ typ jej rezultatu.

Dla dociekliwych

Mo¿e byæ jednak sytuacja poœrednia. WyobraŸ sobie, ¿e mamy definicjê funkcji
napisan¹ tym sposobem, czyli w pierwszej linijce definicji, zamiast typu rezultatu stoi
s³owo zastêpcze auto. Kompilator siê jednak nie niepokoi, bo przecie¿ za chwilê
zobaczy jak¹œ instrukcjê return, która pomo¿e mu okreœliæ prawdziwy typ rezultatu
funkcji. Tymczasem dostaje cios w plecy: funkcja okazuje siê byæ rekurencyjna (§6.19, 
str. 228) czyli nagle wywo³uje sam¹ siebie. Jak biedny kompilator mo¿e teraz spraw -
dziæ poprawnoœæ tego (rekurencyjnego) wywo³ania, skoro jeszcze ¿adnej instrukcji
return nie napotka³!

Jest na to rada. Trzeba wtedy napisaæ definicjê tej funkcji tak, ¿eby kompilator, przed t¹ 
newralgiczn¹ linijk¹ (rekurencyjnego) wywo³ania, zobaczy³ choæ by jedn¹ instrukcjê
return.

auto  zgadywanka(int n)
{

if(0 > 55) return '*'; // Co prawda warunek nigdy nie spe³niony, ale to i tak nam
//  wystarcza, bo dziêki temu kompilator widzi tu 
// instrukcjê return (i ocenia typ stoj¹cego przy niej wyra¿enia).

if(n > 4) zgadywanka(n - 1); // wywo³anie rekurencyjne

10 Kompilator rozpoznaje typ rezultatu funkcji
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return 'a';   // zwyk³a, „oficjalna” instrukcja return
}

@

B.4 Deklaracja typu rezultatu decltype(auto)

W C++14 pojawia siê ciekawa mo¿liwoœæ deklarowania typu rezultatu funkcji za
pomoc¹ s³ów decltype(auto). Sprawa jest bardzo prosta, ale aby doceniæ korzyœæ z takie -
go sposobu deklaracji, dobrze by by³o przypomnieæ sobie paragraf 22.15. By³ to jednak 
paragraf dla ambitnych wtajemniczonych, zatem jeœli w trakcie czytania „Opusu” go
opuœci³eœ, to w zasadzie móg³byœ opuœciæ i ten.

XXX
Jak pamiêtamy, C++11 pozwala nam na tak zwan¹ „alternatywn¹” formê deklaracji
funkcji.

auto   nazwa_funkcji(argumenty)  -> typ_rezultatu;

Polega ona na tym, ¿e w tym miejscu, gdzie zwykle deklarujemy typ rezultatu funkcji,
mo¿emy postawiæ s³owo zastêpcze auto, a potem (na koñcu deklaracji) stawiamy
symbol -> i okreœlenie typu rezultatu tej funkcji. W poprzednim paragrafie dowie -
dzieliœmy siê, ¿e C++14 pozwala nam na jeszcze wygodniejsz¹ deklaracjê funkcji.
Mianowicie w ogóle nie jest wymagane okreœlenie typu rezultatu funkcji. Wystarczy,
¿e postawimy w tym miejscu zastêpcze s³owo auto. Bêdzie to sygna³ dla kompilatora,
aby sam sobie rozpozna³ jaki jest typ rezultatu danej funkcji. (Mo¿e to rozpoznaæ na
podstawie wygl¹du instrukcji return obecnych w jej ciele).

Teraz zobaczymy, ¿e jeœli w przy rzeczonej instrukcji return stoi wywo³anie
innej funkcji zwracaj¹cej coœ przez referencjê, to kompilator mo¿e nas
zaskoczyæ swoj¹ nadgorliwoœci¹.

Oto taka sytuacja. WyobraŸ sobie, ¿e mamy dwie funkcje:

wII
I   `$  - re set numerkow  - re set numerkow  - re set numerkow

string   funkcjaOBJ(); 1
string&   funkcjaREF(); 2

Jak widaæ, pierwsza z nich 1 zwraca obiekt klasy string przez wartoœæ. Druga 2,
zwraca referencjê do obiektu klasy string, czyli string&.

WyobraŸ sobie, ¿e z jakiegoœ powodu musisz zdefiniowaæ funkcje, które s¹ niczym
innym, jak tylko opakowaniem (futera³em) ka¿dej z nich.

string   funkcja_opakowanie_OBJ() { return funkcjaOBJ(); } 3
string&   funkcja_opakowanie_REF() { return funkcjaREF(); } 4

Ka¿da z tych funkcji „opakowuj¹cych” wygl¹da tak, ¿e w swoim ciele po prostu
wywo³uje swojego „nieopakowanego” odpowiednika. Jego rezultat zwraca jako swój
rezultat. Nic w tym nadzwyczajnego. Tak mogliœmy robiæ do tej pory.

Gdy u¿yjemy s³owa auto mo¿emy byæ zaskoczeni

WyobraŸ sobie, ¿e w swoim zachwycie nad C++14 postanowiliœmy, ¿e w definicjach
tych obu funkcji opakowuj¹cych okreœlimy typ rezultatu  s³owem auto, co oznacza:
„kompilatorze, wyka¿ siê inteligencj¹ i sam rozpoznaj jaki ma byæ typ rezultatu danej
funkcji”. Zamiast definicji 3 i 4 napiszemy wiêc tak:

Deklaracja typu rezultatu decltype(auto) 11
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auto   funkcja_opakowanie_OBJ() { return funkcjaOBJ(); } 5
auto   funkcja_opakowanie_REF() { return funkcjaREF(); } 6

Okazuje siê, ¿e w przypadku tej drugiej funkcji 6, kompilator uzna, ¿e typem rezultatu 
funkcji opakowuj¹cej ma byæ string, a nie string&. Post¹pi tak zgodnie z zasadami,
o których wspomnieliœmy w §3.18. Dziwisz siê? No to spójrz na takie instrukcje:

int obiekt_m = 55; 7
int & referencja = obiekt_m;
auto coto = referencja;   // coto – jest typu int (a nie typu int&) 8

8 W tej ostatniej instrukcji widzimy definicjê obiektu o nazwie coto.

Poniewa¿ w miejscu okreœlenia typu tego obiektu stoi s³owo zastêpcze auto,
wiêc kompilator spojrzy na wyra¿enie inicjalizuj¹ce. Jest tam przezwisko
(referencja) obiektu_m. Uzna wiêc, ¿e inicjalizatorem jest (znany pod prze z -
wis kiem) obiekt obiekt_m. Kompilator siêgnie wiêc do definicji tego obiektu
7 i od razu zobaczy, ¿e obiekt_m jest typu int. Uzna wiêc, ¿e definiowany
obiekt o nazwie coto ma byæ obiektem typu int.

Jak widaæ, (nad)gorliwy kompilator, widz¹c w wyra¿eniu inicjalizuj¹cym referencjê
obiektu typu int, uzna³ ¿e nikt rozs¹dny nie tworzy referencji z referencji. Niby racja, ale 
w przypadku naszej funkcji opakowuj¹cej liczyliœmy jednak na tê referencjê. Chcie -
liœmy przecie¿, aby nasza funkcja opakowuj¹ca 6 mia³a „dok³adnie taki sam typ
rezultatu” jak ta funkcja opakowana 2.

decltype(auto) zmienia sposób w jaki kompilator rozpoznaje typ

Standard C++14 daje nam prosty sposób na rozwi¹zanie tej niemo¿liwoœci „przenie -
sie nia” referencji.

   decltype(auto)   funkcja_opakowanie_OBJ() 
{ return funkcjaOBJ(); } 9

   decltype(auto)   funkcja_opakowanie_REF() 
{ return funkcjaREF(); } // rezultat bêdzie typu: string& Ba

Jak widaæ, zamiast s³owa zastêpczego auto, postawiliœmy teraz wyra¿enie decltype(auto).
Sprawi ono, ¿e typ rezultatu tej funkcji „opakowuj¹cej” bêdzie dok³adnie taki sam, jak
typ funkcji stoj¹cej przy instrukcji return.

  
 

Ja to sobie zapamiêtujê tak: s³owo decltype(...) mo¿na po polsku przet³umaczyæ jako: typ
deklarowany, czyli dok³adnie taki, jaki jest w deklaracji wyra¿enia (...). Natomiast auto

– oznacza „sam rozpoznaj kompilatorze co tu ma staæ”.

Z³¹czenie tych obu s³ów  decltype(auto) oznacza takie polecenie: kompilatorze,

auto – najpierw poszukaj w tej funkcji jakie wyra¿enie stoi przy return,

decltype – nastêpnie uznaj, ¿e chodzi o dok³adnie taki typ, który wystêpuje
w deklaracji tego wyra¿enia.

Jeœli na przyk³ad przy return stoi wywo³anie innej funkcji, to uznaj, ¿e chodzi o dok³ad -
nie ten typ, który jest napisany w deklaracji tej innej (opakowanej) funkcji.

W naszym przypadku konkretnych dwóch instrukcji 9 i Ba oznacza to, ¿e:

v dla pierwszej funkcji 9 kompilator uzna, ¿e rezultat ma byæ typu string (jak
poprzednio),

v ale dla drugiej funkcji Ba kompilator uzna, ¿e typem rezultatu ma byæ string&,
czyli to, o czym marzyliœmy.

12 Deklaracja typu rezultatu decltype(auto)
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Szczêœcie jest nawet pe³niejsze ni¿ przypuszczasz. Gdyby w deklaracji tej opakowanej
funkcji typ rezultatu mia³ jeszcze dodatkowo przydomek const lub volatile, to taki
przydomek by siê zachowa³ i przeniós³ na typ rezultatu funkcji „opakowuj¹cej”.

@
Jeœli ju¿ och³on¹³eœ ze szczêœcia, to mo¿e nasz³a Ciê refleksja: „Po co tak cudowaæ
i kazaæ kompilatorowi zgadywaæ typ rezultatu? Czy nie proœciej by³o w tym przypadku
wysiliæ siê trochê i samodzielnie okreœliæ typ rezultatu tej funkcji jako string&? W koñcu
to tylko 7 znaków do wystukania na klawiaturze”.

Oczywiœcie ¿e w takiej sytuacji by³oby lepiej. Definicja tej funkcji by³aby wtedy
prostsza i jaœniejsza, a to w programie jest zalet¹.

Opisane tu rozwi¹zanie sprawdzi siê dopiero w sytuacji definiowania
szablonu funkcji, gdzie nie wiemy jak w przypadku danej specjalizacji
okreœliæ typ rezultatu funkcji. (Zobaczymy to w nastêpnym paragrafie).

Mo¿liwe, ¿e pomyœla³eœ teraz tak:
Skoro mam to inteligentne narzêdzie decltype(auto), to teraz ju¿ nigdy nie u¿yjê
samotnego s³owa auto w typie rezultatu funkcji i zawsze bêdê u¿ywaæ tego
decltype(auto), nawet w przypadku alternatywnej deklaracji funkcji.

Nie rób tak! W przypadku alternatywnej deklaracji funkcji nie u¿ywaj decltype(auto), bo
przecie¿ tam, po strza³ce ->, jasno napisa³eœ kompilatorowi jaki ma byæ typ ¿¹danego
rezultatu funkcji. Nie wydawaj wiêc kompilatorowi sprzecznego polecenia by szuka³
typu w inny sposób.

Nie u¿ywaj decltype(auto) w alternatywnej deklaracji funkcji. Tym bardziej, ¿e
standard C++17 bêdzie tego oficjalnie zabrania³.

B.4.1 Przyk³ad zastosowania konstrukcji decltype(auto) w szablonie funkcji

XXX
W poprzednim paragrafie zobaczyliœmy jak za pomoc¹ decltype(auto) mo¿emy poprosiæ
kompilator o to, by rozpozna³ potrzebny nam typ rezultatu funkcji – i ¿eby ten typ by³
dok³adnie taki, jaki jest w deklaracji wyra¿enia stoj¹cego przy instrukcji return.

Zobaczyliœmy to w sytuacji u¿ycia w zwyk³ej funkcji, ale prawdê mówi¹c nikt tak
chyba nie robi. Przecie¿ ³atwiej i pewniej samemu zdecydowaæ jaki ma byæ typ
rezultatu funkcji i wpisaæ to do tekstu programu. Zapytasz wiêc: No to po co ta heca
z konstrukcj¹ decltype(auto)?

+ Ten zapis decltype(auto) przydaje siê gdy piszemy szablon funkcji fs, w którym typ
rezultatu konkretnej funkcji szablonowej fs<T> zale¿y od aktualnych parametrów
szablonu.

Na przyk³ad:

v jeœli parametrem T bêdzie w danej specjalizacji aktualnie typ X, to rezultat
funkcji szablonowej fs<X> ma byæ np. typu string,

v a jeœli bêdzie to specjalizacja fs<Y>, to typem jej rezulatu ma byæ np. string&.

Takie w³aœnie, szablonowe zastosowanie decltype(auto) zobaczymy w programie
przyk³adowym

Bêdzie w nim szablon tak zwanej funkcji opakowuj¹cej o nazwie opakowany_tekst< >.

Deklaracja typu rezultatu decltype(auto) 13
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wII
I   `$  - re set numerkow  - re set numerkow  - re set numerkow

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
// Szablon funkcji, której typ rezultatu zale¿y od rodzaju klasy, bêd¹cej parametrem T
template <typename T> 1
decltype(auto)  opakowany_tekst(T skad)
{

return   skad.podaj_tekst();   2
}
//*****************************************************************************************************************
string   astronom { "Kopernik" }; 3
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
struct Tinformator 4
{

string  podaj_tekst() {
return astronom;

}
};
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
struct Tredaktor 5
{

string& podaj_tekst() {
return astronom;

}
};
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

Tinformator inf; 6
cout << "Za pomoca informatora ------------\n" ;
cout << opakowany_tekst(inf) << endl; 7
opakowany_tekst(inf) = "Kepler";  // Nie zmienia orygina³u, tylko chwilow¹ kopiê 8
cout << opakowany_tekst(inf) << endl; 9

Tredaktor red; Ba
cout << "Za pomoca redaktora ------------\n" ;
cout << opakowany_tekst(red) << endl; Bb
opakowany_tekst(red) = "Edvin Hubble";   // potrafi zmieniaæ orygina³  Bc
cout << opakowany_tekst(red) << endl;  Bd

opakowany_tekst(red) [6] = 'X';   // potrafi zmieniaæ orygina³  Be
cout << opakowany_tekst(red) << endl; Bf

 }

 

Wygl¹d ekranu po wykonaniu programu

Za pomoca informatora ------------
Kopernik 7
Kopernik 9
Za pomoca redaktora ------------
Kopernik Bb
Edvin Hubble Bd
Edvin Xubble Bf

14 Deklaracja typu rezultatu decltype(auto)
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 Poroz ma wiaj my o tym pro gram ie. Jego istot¹ jest szablon funk cji...

...o nazwie opakowany_tekst, a konkretnie to, jak w tym szablonie zadeklarowaæ typ
rezultatu wytwarzanych z niego funkcji szablonowych.

1 Jest to szablon o jednym parametrze bêd¹cym typem. Co ma robiæ funkcja szablonowa
wyprodukowana z tego szablonu? To mo¿na odczytaæ z cia³a tego szablonu.

template <typename T>
decltype(auto)  opakowany_tekst(T skad)
{

return   skad.podaj_tekst();
}

Jak widaæ, szablon ten ma produkowaæ funkcje szablonowe, które jako argument
przyjmuj¹ obiekt klasy T i na jego rzecz wywo³uj¹ jego funkcjê sk³adow¹ T::podaj.tekst().

Wywo³anie to stoi przy s³owie return, wiêc mo¿emy powiedzieæ, ¿e wywo³anie funkcji
podaj_tekst zosta³o opakowane w funkcjê opakowany_tekst.

A teraz najwa¿niejsze. Jaki typ rezultatu powinien byæ napisany w deklaracji tej
funkcji szablonowej opakowany_tekst? Umówmy siê, ¿e ma to byæ taki sam typ, jak typ
zwracany przez funkcje sk³adow¹ podaj_tekst. Taki sam, czyli jaki?

Tego siê nie da powiedzieæ, bo przecie¿ funkcja ta jest funkcj¹ sk³adow¹ typu T

bêd¹cego formalnym parametrem szablonu. Zale¿nie od tego, jaki to typ bêdzie
aktualnym parametrem szablonu, typ rezultatu jego funkcji sk³adowej mo¿e byæ taki
lub inny. Nie da siê wiêc tego teraz jasno powiedzieæ.

I tu w³aœnie przydaje siê nasza konstrukcja decltype(auto).

W szablonie funkcji 1 widzimy, ¿e typ rezultatu tej funkcji szablonowej
oznaczony jest zastêpczym s³owem decltype(auto).

Dziêki temu kompilator otrzymuje informacjê, aby w trakcie specjalizacji naszego
szablonu funkcji opakowany_tekst<T> sam rozpozna³ typ rezultatu funkcji sk³adowej
T::podaj_tekst, i dok³adnie to wpisa³ w miejsce s³ów decltype(auto).

To w zasadzie wszystko. Reszta wyjaœnieñ jest tylko po to, ¿eby Ci udowodniæ, ¿e to
naprawdê dzia³a.

Zobaczymy wiêc teraz specjalizacjê tego szablonu funkcji dla dwóch nieco od mien -
nych typów. £¹czy je jedno: oba musz¹ mieæ funkcjê sk³adow¹ o nazwie podaj_tekst.

4 Oto klasa (struktura) o nazwie Tinformator

Dla uproszczenia jej jedynym sk³adnikiem jest funkcja podaj_tekst. W funkcji tej
widzimy, ¿e przy s³owie return stoi nazwa globalnego (dla prostoty przyk³adu) obiektu
klasy string o nazwie astronom 3. Z deklaracji funkcji podaj_tekst w tej klasie widzisz, ¿e
funkcja zwraca obiekt astronom przez wartoœæ, czyli przez kopiê. (Innymi s³owy,
rezultat jest typu string).

St¹d zreszt¹ pochodzi nazwa tej klasy Tinformator. Informator tylko informuje,
ale nie daje szansy na zmianê oryginalnej informacji.

5 Na nieco innej zasadzie dzia³a druga klasa o nazwie Tredaktor

Ta klasa pozwala oryginalny tekst zmieniaæ (redagowaæ). Widzimy w tej klasie niemal
identyczn¹ funkcjê sk³adow¹ podaj_tekst. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e ta funkcja zwraca
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obiekt klasy string przez referencjê (string&). Jak wiadomo, referencja daje nam dostêp
do orygina³u.

Zajrzyjmy do funkcji main, gdzie skorzystamy z tej klasy szablonowej.

6 Oto definicja obiektu klasy Tinformator. Ma on nazwê inf.

7 Wywo³anie szablonowej funkcji opakowany tekst. Argumentem tej funkcji jest obiekt
klasy Tinformator, zatem

tutaj kompilator dowiaduje siê, ¿e jest potrzebna specjalizowana funkcja
szablonowa opakowany_tekst<Tinformator>.

Na ekranie zostaje wypisana treœæ obiektu astronom, czyli „Kopernik”.

8 Oto kolejne wywo³anie funkcji szablonowej opakowany_tekst<Tinformator>. Co to wywo³a -
nie robi konkretnie? Pomyœl chwilê, ale nie daj siê zwieœæ wygl¹dem tej instrukcji.
Jak wiesz, rezultatem funkcji szablonowej opakowany_tekst<Tinformator> jest obiekt klasy 
string. To stoi wiêc po lewej stronie znaku przypisania. Do tego obiektu przypisujemy
to, co po prawej stronie, czyli now¹ treœæ "Kepler".  No co, wiesz ju¿?...

9 Aby siê przekonaæ czy to przypisanie zadzia³a³o, w nastêpnej linii jest instrukcja
wypisuj¹ca na ekranie treœæ zwrócon¹ przez kolejne wywo³anie funkcji
opakowany_tekst<Tinformator>(inf).  Spójrz na ekran 9. Zadzia³a³o?

Nie. Nadal „Kopernik”... Czy rozumiesz dlaczego treœæ astronoma siê nie zmieni³a?

Zauwa¿, ¿e w instrukcji 8 zwrócony zosta³ string przez wartoœæ, czyli przez kopiê.
Zatem instrukcja ta zmienia³a siê na tak¹:

chwilowy_obiekt_string = "Kepler"; 8
Zmiana zosta³a wiêc zrobiona w chwilowej kopii, która ju¿ w nastêpnej instrukcji sta³a
siê niepotrzebna.

Kolejna instrukcja (9) zrobi³a jeszcze nowsz¹ chwilow¹ kopiê (niezmienionego)
orygina³u i to j¹ wypisa³a na ekranie  ("Kopernik" 9).

Zwracam uwagê, ¿e to „niepowodzenie” w przypisaniu Keplera nie jest b³êdem, klasa
Tinformator zosta³a wymyœlona w³aœnie w taki sposób, ¿eby uniemo¿liwiæ zmianê
orygina³u. Celowo funkcja sk³adowa Tinformator::podaj_tekst zwraca³a rezultat przez
kopiê, a konstrukcja decltype(auto) wiernie przenios³a ten tak zaplanowany typ rezultatu
na funkcjê szablonow¹ opakowany_tekst<Tinformator>.

Nieœmia³o zwrócê uwagê, ¿e fakt, i¿ w tym przypadku „decltype(auto) wiernie przenios³a 
typ rezulatu string na funkcjê opakowuj¹c¹” to ¿adne osi¹gniêcie. Zwyk³e, go³e auto,
w przypadku typu string, potrafi³oby zrobiæ to samo.

Nie potrafi³oby jednak dokonaæ tej sztuki w przypadku typu: referencja do string (czyli
string&). O tym porozmawiamy teraz.

Specjalizacja na rzecz klasy Tredaktor jest bardziej wymagaj¹ca

Ba Definiujemy obiekt klasy Tredaktor. Jak pamiêtamy, w tej klasie jest funkcja sk³adowa
podaj_tekst zwracaj¹ca referencjê string&.

Bb Wywo³ujemy funkcjê szablonow¹ opakowany_tekst specjalizowan¹ na okolicznoœæ typu
Tredaktor. Widz¹c to wywo³anie, kompilator rozumie, ¿e ma teraz wyprodukowaæ tê
specjalizacjê. Jak ma wygl¹daæ deklaracja tej specjalizowanej funkcji?

16 Deklaracja typu rezultatu decltype(auto)
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Skoro w funkcji szablonowej „opakowuj¹cej” okreœliliœmy typ rezultatu jako
decltype(auto), to kompilator, widz¹c to s³owo auto, zrozumie ¿e okreœlenia nie bêdzie.
Sam ma rozpoznaæ, co stoi przy instrukcji return. (A stoi tam wywo³anie funkcji
Tredaktor::podaj_tekst). 

Poniewa¿ wyst¹pi³o s³owo decltype, to kompilator rozumie, ¿e rozpoznany
typ rezultatu ma byæ dok³adnie taki sam, jaki jest w deklaracji funkcji
Tredaktor::podaj_tekst (czyli typ string&).

Sukces! To dziêki decltype(auto) taki w³aœnie typ (bez ryzyka „zgubienia” referencji)
kompilator przeniesie na okreœlenie tej specjalizacji funkcji opakowany tekst.

Wróæmy do tekstu programu, do instrukcji Bb. Sprawia ona, ¿e na ekranie wypisana
zostaje treœæ obiektu astronom. Proste wypisanie to ¿adna rewelacja.

Bc Oto instrukcja, w której dokonujemy prawdziwej modyfikacji treœci obiektu astronom.
Tê instrukcjê Bc mo¿emy inaczej zapisaæ tak:

opakowany_tekst(red) = "Edvin Hubble";

co mo¿emy w pseudokodzie zapisaæ jako:
referencja astronoma = "Edvin Hubble";
astronom = "Edvin Hubble"; // ¬ czyli inaczej taka instrukcja

Po tej operacji zobaczmy, co jest obecnie treœci¹ astronoma.

Bd Oto wypisanie na ekranie bie¿¹cej treœci obiektu astronom. Jak widaæ, zmiana nast¹pi³a.

Czy to takie wielkie osi¹gniêcie? Tak, bo gdybyœmy w szablonie zamiast
decltype(auto) napisali po prostu auto, to zmiana treœci oryginalnego obiektu
by nie nast¹pi³a. W instrukcji Bc pracowalibyœmy tylko na chwilowej kopii
i to w tej kopii dokonalibyœmy zmiany. Tutaj zaœ, w instrukcji Bd, wypisa li -
byœmy na ekranie niezmieniony orygina³.

Be A teraz ciekawostka. Ta dziwnie wygl¹daj¹ca instrukcja polega na podmianie
w astronomie jednego znaku. Tego, który ma indeks [6].  W pseudokodzie ta operacja
wygl¹da tak:

opakowany_tekst(r) [6] = 'X';
referencja astronoma[6] = 'X';   // ¬ pseudokod
astronom[6] = 'X'; // ¬ czyli inaczej...

Bf Czy ta podmiana jednej litery zadzia³a³a na oryginale? Przekonajmy siê. Wypisujemy
na ekranie bie¿¹c¹ treœæ obiektu astronom i, jak widaæ, w nazwisku odkrywcy innych
galaktyk, litera H zosta³a zamieniona na X.

Przypomnijmy wniosek z tego paragrafu:

Dziêki temu, ¿e w funkcji szablonowej opakowany_tekst opisaliœmy typ rezultatu s³o wa -
mi decltype(auto) (a nie „go³ym” auto), funkcja ta jest zdolna poprawnie pracowaæ nawet
z klasami, które maj¹ funkcje sk³adow¹ podaj_tekst zwracaj¹c¹ obiekt klasy string przez
referencjê czyli (string&). U¿ycie decltype(auto) sprawia, ¿e ta referencja nie zostaje
„zgubiona”, co nam grozi³o gdyby u¿yæ samego s³owa auto.

Zastrze¿enie. Wprawdzie opisane tu narzêdzie decltype(auto) wydaje siê uniwersalne,
ale jego twórcy wyraŸnie podkreœlaj¹, ¿e:

decltype(auto) ma s³u¿yæ do okreœlania typu rezultatu funkcji. Nie powinno
siê go u¿ywaæ np. w definicjach zwyk³ych lokalnych obiektów.

@
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B.5 Szablony zmiennych

Omawiaj¹c w „Opusie” szablony, dowiedzieliœmy siê, ¿e mog¹ istnieæ: szablony
funkcji, szablony klasy, a nawet szablony aliasu (czyli dodatkowej nazwy typu).
C++14 daje nam jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ: szablon definicji zmiennej.

  
 

Szablon zmiennej o nazwie nnn mówi kompilatorowi jak (w razie potrzeby) ma
nam wyprodukowaæ definicjê zmiennej o nazwie  nnn<T> (gdzie T oznacza
parametr szablonu).

Innymi s³owy, maj¹c taki szablon definicji zmiennej:

template <typename T>
T zmienna;

mo¿na w programie korzystaæ na przyk³ad z:

v obiektu typu int o nazwie zmienna<int>,

v obiektu typu double o nazwie zmienna<double>,

v obiektu typu char o nazwie zmienna<char>

i tak dalej...

Jak dzia³a taki szablon do produkcji zmiennej szablonowej?

Gdy kompilator zauwa¿a, ¿e w naszym programie korzystamy na przyk³ad z obiektu
o nazwie zmienna<double>, a definicji tak nazwanego obiektu jeszcze nie by³o, to siêga
do szablonu zmienna i na jego podstawie dodaje do programu (szablonow¹) definicjê
obiektu o nazwie zmienna<double>.

Wiem, co pomyœla³eœ: –Dlaczego po prostu sami nie napiszemy definicji takiego
obiektu? Rzeczywiœcie, najczêœciej tak w³aœnie robimy. Natomiast...

Szablon zmiennej stosujemy zwykle po to, by korzysta³y z niego inne szablony.
Na przyk³ad szablony funkcji.

¯eby nam siê ³atwiej rozmawia³o, zejdŸmy na poziom konkretnego przyk³adu

WyobraŸ sobie, ¿e pracujesz nad funkcj¹ szablonow¹, która ma s³u¿yæ do obliczenia
pola powierzchni ko³a o zadanym promieniu. Niech argumentem tej funkcji bêdzie
promieñ ko³a. Parametrem tego szablonu funkcji ma byæ typ argumentu przynosz¹cego 
informacjê o promieniu ko³a.

template <typename T>
T pole_kola_o_promieniu(T promieñ); // deklaracja szablonu funkcji

Dziêki parametrowi T szablon ten bêdzie zdolny do wyprodukowania rodziny funkcji,
które potrafi¹ liczyæ pole ko³a o promieniu zadanym wartoœci¹ typu double, albo
wartoœci¹ typu float, albo nawet wartoœci¹ typu int.

Jak bêdzie siê odbywaæ takie obliczanie? To pamiêtasz ze szko³y. Maj¹c zadany

promieñ r nasza funkcja oblicza pole powierzchni ko³a wed³ug prostego wzoru:  p × r2

template <typename T>
T pole_kola_o_promieniu(T r); // definicja szablonu funkcji
{

return (3.1415926535897932385 * r * r);
}

18 Szablony zmiennych
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Niby sprawa jest bardzo prosta. Jeœli promieñ r zadany jest w postaci liczby typu double

to r * r po pomno¿eniu przez wartoœæ p (podan¹ jako sta³a dos³owna typu double) da
rezultat typu double. Tê obliczon¹ wartoœæ funkcja ma zwróciæ jako rezultat. Sprawa
za³atwiona.

Zwróæ uwagê, ¿e pisz¹c definicjê szablonu zdecydowaliœmy, ¿e funkcja szablonowa
ma zwracaæ rezultat takiego samego typu jak typ zadanego promienia (T), czyli w tym
przypadku ma byæ to typ double. Nie ma problemu, bo takiego w³aœnie typu jest wartoœæ
wyra¿enia  (3.1415926535897932385 * r * r). Wspaniale.

Niestety nie zawsze. Co bêdzie, gdy ktoœ wywo³a nasz¹ funkcjê szablonow¹ podaj¹c
promieñ ko³a w postaci wartoœci typu float, czyli na przyk³ad tak:

pole_kola_o_promieniu(1.5f);    // wywo³anie funkcji szablonowej

Skoro argument wywo³ania jest teraz typu float, to funkcja szablonowa zostaje specja -
lizowana dla parametru typu float. Co prawda promieñ podniesiony do kwadratu to
nadal wartoœæ typu float, ale przecie¿ to zostanie pomno¿one przez sta³¹ dos³own¹ typu
double (3.1415926535897932385), wiêc wynik mno¿enia bêdzie typu double.

Tymczasem nasz szablon wymaga, by funkcja szablonowa pole_kola_o_promieniu<float>

zwraca³a rezultat typu float (czyli tego samego typu, co typ zadanego promienia ko³a).
Skoro tak, to kompilator musi dodatkowo zamieniæ tê w³aœnie obliczon¹ wartoœæ typu
double na wartoœæ typu float. Zauwa¿: najpierw zamiana z typu float na double, a potem
z powrotem z double na float. To marnotrawstwo.

Dlaczego do tej pierwszej zmiany typu w ogóle dosz³o? Dlatego ¿e wartoœæ liczby pi

by³a innego typu (double) ni¿ typ promienia ko³a (float).

Temu marnotrawstwu mo¿na zaradziæ, jeœli przygotuje siê w programie
kilka ró¿nych wersji wartoœci liczby pi. Osobn¹ w wersji double, osobn¹
w wersji float. Mo¿e nawet wersjê long double.

Otó¿ dziêki C++14 nie musimy takich ró¿nych wariantów liczby pi definiowaæ rêcznie. 
Zrobi to za nas kompilator, jeœli dostarczymy mu taki szablon zmiennej:

template <typename T>
T pi = T( 3.1415926535897932385 );

Jest to szablon definicji zmiennej typu T o nazwie pi. Dziêki niemu bêdziemy mogli
pos³ugiwaæ siê w programie na przyk³ad obiektami pi<double>, pi<float>, pi<long double>,

pi<int> itd.

Jak widaæ, w tym szablonie jest definicja zmiennej, maj¹cej od razu inicjalizacjê. Co
jest inicjalizatorem? D³uga sta³a dos³owna 3.1415926535897932385 rzutowana na typ 
T.

Oznacza to, ¿e jeœli parametrem aktualnym szablonu T bêdzie na przyk³ad float, to
definicja pi<float> przyjmie postaæ:

float   pi<float> = float(3.1415926535897932385); // specjalizacja dla float

w przypadku innych specjalizacji:
double   pi<double> = double(3.1415926535897932385); // specjalizacja dla double
int   pi<int> = int(3.1415926535897932385); // specjalizacja dla int

Drobna uwaga: oczywiœcie wiesz, ¿e liczba p jest sta³¹ i do tego tak¹ „odwieczn¹”,
czyli w zasadzie w naszym szablonie mo¿na by dodatkowo postawiæ przydomek
constexpr. Nie stawiam go jednak tutaj celowo, bo zauwa¿y³em, ¿e w wielu artyku³ach
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internetowych przyjmuje siê za oczywistoœæ, i¿ szablony, o których teraz rozmawiamy, 
s³u¿¹ do produkcji sta³ych constexpr.

Wiedz, ¿e w standardzie C++14 nie ma takiego ograniczenia.

Szablon zmiennej mo¿e mieæ przydomek constexpr, ale nie musi. Zatem szablon
zmiennej mo¿e Ci nawet s³u¿yæ do produkcji prawdziwych zmiennych. Takich, do
których bêdziesz czasem coœ wpisywa³, a czasem coœ z nich odczytywa³.

Zobaczmy teraz krótki program, w którym wyst¹pi omawiany szablon zmiennej pi

Przyk³ad ten ma pokazaæ Ci:

1. Jak siê definiuje szablon zmiennej.

2. Jak siê z niego korzysta w zwyk³ych, nieszablonowych sytuacjach.

3. Jak siê z niego korzysta z wnêtrza innego szablonu (z szablonu funkcji).

4. Dodatkowo zobaczymy ciekaw¹ rzecz. Nasz szablon zmiennej pi mo¿e mieæ
nawet specjalizacjê zdefiniowan¹ „rêcznie” przez u¿ytkownika.

wII
I   `$  - re set numerkow  - re set numerkow  - re set numerkow
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
template <typename T> // szablon zmiennej pi 1
constexpr  T pi = T( 3.1415926535897932385 );
//*****************************************************************************************************************
// mo¿liwa nawet taka zwariowana specjalizacja powy¿szego szablonu zmiennej
template < > 2
std::string pi<std::string>  ("LICZBA PI");
//*****************************************************************************************************************
template <typename T> // szablon funkcji
T pole_kola_o_promieniu(T r) 3
{

return pi<T> * r * r;   // u¿yje  pi  specjalizowanego dla typu T  4
}
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

cout.precision(10); 5

cout << "Wartosc obiektu pi<double> = " << pi<double> << endl;   6
cout << "Wartosc obiektu pi<float> = " << pi<float> << endl; 7
cout << "Wartosc obiektu pi<int> = " << pi<int> << endl;   8
cout << "Wartosc obiektu pi<string> = " << pi<string> << endl;  9

cout << "Pole kola dla argumentow roznego typu\n";
cout << pole_kola_o_promieniu(2.0) << " -> double " << endl;   Ba
cout << pole_kola_o_promieniu(2.0f) << " -> float" << endl;  Bb
cout << pole_kola_o_promieniu(2) << " -> int " << endl; Bc

 }

 

Po wykonaniu programu, na ekranie zobaczymy taki tekst:

 Wartosc obiektu pi<double> = 3.141592654
 Wartosc obiektu pi<float> = 3.141592741
 Wartosc obiektu pi<int> = 3
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 Wartosc obiektu pi<string> = LICZBA PI 9
 Pole kola dla argumentow roznego typu
 12.56637061 -> double Ba
 12.56637096 -> float Bb
 12 -> int Bc

 Omówienie pro gramu

1 Oto szablon zmiennej. Szablon nazywa siê pi, a bêdzie s³u¿y³ kompilatorowi do
produkcji zmiennych o nazwach  pi<T> gdzie T jest parametrem formalnym ozna cza -
j¹cym typ.

Korzystanie ze zmiennej szablonowej w zwyk³ych partiach programu

6 Tu jest dowód, ¿e nasz szablon dzia³a nawet w zwyk³ych (nieszablonowych) wyra¿e -
niach. Jak widaæ, instrukcj¹ cout wypisujemy na ekranie wartoœæ zmiennej szablonowej
o nazwie pi<double>. W nastêpnej instrukcji (7) wypisujemy wartoœæ zmiennej pi<float>.

S¹ to oczywiœcie ró¿ne obiekty, przechowuj¹ce wartoœæ liczby p z w³aœciw¹ sobie
dok³adnoœci¹.

Zwykle wartoœci zmiennoprzecinkowe wypisuje siê z dok³adnoœci¹ 6 miejsc. Tym -
cza sem wartoœci zapisane w obiektach pi<double> i pi<float> s¹ tak do siebie
zbli¿one, ¿e ró¿ni¹ siê dopiero na dalszych miejscach po przecinku. Abyœ móg³

mimo wszystko tê ró¿nicê zobaczyæ, umieœci³em wczeœniej instrukcjê 5 spra -
wiaj¹c¹, ¿e strumieñ cout wypisze wartoœci zmiennoprzecinkowe za pomoc¹ a¿
dziesiêciu cyfr.

8 Jeœli poprosimy o p w postaci liczby ca³kowitej typu int, czyli o wartoœæ zapisan¹
w obiekcie pi<int>, to zobaczymy wartoœæ zaokr¹glon¹ do 3. Nie pytaj mnie po co to
komu...

U¿ytkownik „rêcznie” specjalizuje szablon zmiennej pi

2 A teraz ciekawa rzecz. Jak wiesz, dla szablonu funkcji (albo szablonu klas) u¿ytkownik
mo¿e sam napisaæ NIE-szablonow¹ specjalizacjê na okolicznoœæ wybranych przez
siebie konkretnych parametrów. Podobnie mo¿na post¹piæ wobec szablonu zmiennej.

U¿ytkownik (czyli Ty) mo¿e sam napisaæ specjalizacjê szablonu zmiennej
pi dla wybranego przez siebie typu.

Jeœli bêdzie na przyk³ad dla typu std::string, to powstanie rêcznie zrobiona specjalizacja
zmiennej pi<std::string>

Tu w³aœnie 2 widzisz, jak prosto siê to robi. U¿ytkownik zdecydowa³ tutaj, ¿e
wartoœci¹ obiektu typu pi<std::string> ma byæ tekst "LICZBA PI".

9 A to jest instrukcja, w której z tej tekstowej wersji pi korzystamy. Wypisujemy na
ekranie wartoœæ zmiennej pi<string>. Jak widaæ, tekst zosta³ wypisany poprawnie, co
dowodzi, ¿e nawet taka specjalizacja szablonu zmiennej pi jest mo¿liwa.

Korzystanie ze zmiennej szablonowej w „szablonowych partiach programu”

Do tej pory tylko zdefiniowaliœmy kilka (szablonowych) obiektów z rodziny pi<T>, ale
korzyœæ z nich jest ma³a. Równie dobrze moglibyœmy je zdefiniowaæ „na piechotê”
w postaci pi_double, pi_float itd. Teraz zobaczymy do czego naprawdê ten nasz szablon
mo¿e zostaæ wykorzystany.
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Jak zapowiada³em, te ca³e sztuczki z szablonami zmiennych tak naprawdê przydaj¹ siê
w sytuacji, gdy z szablonowych zmiennych mamy skorzystaæ z wnêtrza innych
szablonów.

3 Oto definicja szablonu funkcji pole_kola_o_promieniu. Jej argument r s³u¿y do przekazania
funkcji informacji o d³ugoœci promienia ko³a. Typ argumentu r jest parametrem tego
szablonu funkcji. Dziêki temu promieñ ko³a mo¿e zostaæ zadany czasem za pomoc¹
zmiennej typu double, czasem za pomoc¹ typu float, a czasem np. typu long double.

Rol¹ szablonu funkcji, który tu definiujemy, jest wytwarzaæ funkcje umiej¹ce obliczaæ
pole ko³a o zadanym promieniu. Dodatkowo chcemy, aby (uwaga!) obliczone pole
ko³a (czyli rezultat funkcji szablonowej) by³o wartoœci¹ takiego samego typu jak typ
zadanego promienia r.

4 Praca tych funkcji szablonowych polega na prostym obliczaniu wyra¿enia wed³ug

wzoru  p×r2

Dodatkowe wymaganie jest takie, ¿e do tego obliczenia powinniœmy u¿yæ („ze -
wnêtrznej”) wartoœci pi zapisanej w takim obiekcie (szablonowym), którego typ zgadza 
siê z typem promienia r. Tak te¿ siê stanie, bo widzimy wyra¿enie 4:

return  pi<T> * r * r;

a z tego wynika, ¿e:

v specjalizacja funkcji  pole_kola_o_promieniu<double> skorzysta z pi<double>,

v specjalizacja funkcji  pole_kola_o_promieniu<float> skorzysta z pi<float>

i tak dalej.

Na ekranie mo¿esz zobaczyæ potwierdzenie, ¿e tak rzeczywiœcie by³o. S¹ tu wydru -
kowane wartoœci obliczone dla promieni zadanych w postaci wartoœci

· typu double – Ba,

· typu float – Bb,

· typu int – Bc.

Jak widaæ to dzia³a. Nasza funkcja szablonowa potrafi skorzystaæ z w³aœciwego sobie
wariantu szablonowej zmiennej pi.

@
Zobaczyliœmy tu w doœæ przejrzysty sposób, jak siê definiuje szablon zmiennej. To
proste dwie linijki programu.

Na tym stwierdzeniu mo¿na by w zasadzie zakoñczyæ omawianie tego zagadnienia.
Wtedy jednak zada³byœ mi pytanie, które ludzie ci¹gle zadaj¹ na forach dyskusyjnych:
„po co w³aœciwe s¹ te szablony zmiennych”. Do tej pory odnios³eœ chyba wra¿enie, ¿e
jest to raczej tylko jakieœ sympatyczne udogodnienie. 

Trudno by³oby Ci siê zgodziæ z twórcami tego narzêdzia, gdy pisz¹, ¿e jest to
jedna z najwa¿niejszych innowacji wprowadzonych do C++14. 

Aby naprawdê zrozumieæ co daje nam to nowe narzêdzie, musimy porównaæ jak
programiœci musieli sobie radziæ w czasach, gdy tego narzêdzia nie by³o. Potem
zobaczymy o ile ³atwiej i przejrzyœciej mo¿na ten sam efekt osi¹gn¹æ, u¿ywaj¹c
szablonu zmiennej.
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B.5.1 Jak to drzewiej bywa³o?

WyobraŸ sobie, ¿e pracujesz nad jakimœ szablonem funkcji fun.

template <typename T>
T fun(T argument);

W ciele tego szablonu chcia³byœ korzystaæ z jakiejœ zewnêtrznej zmiennej x. Na
przyk³ad po to, by w niej jak¹œ informacjê zapisaæ lub ¿eby coœ z niej odczytaæ. Nie ma
problemu, to znamy od dawna. Z cia³a funkcji szablonowej fun, wolno nam siê odnosiæ
do zmiennych zewnêtrznych (np. globalnych).

Niestety, w naszym zadaniu jest dodatkowe wymaganie utrudniaj¹ce sprawê. Otó¿ typ
zmiennej x (potrzebnej szablonowi fun) zale¿y od tego, dla jakich parametrów funkcja
szablonowa fun zosta³a w danym przypadku specjalizowana. S³owem: typ zmiennej 'x'
ma zale¿eæ od aktualnych parametrów funkcji szablonowej fun.

Czyli na przyk³ad: dla funkcji szablonowej fun<double> zmienna x ma byæ typu
double. Dla funkcji szablonowej fun<char>  ma byæ typu char. I tak dalej.

Inaczej mówi¹c, typ potrzebnej nam zmiennej x jest tak¿e okreœlony parametrem
szablonu. (Mówimy krócej: typ ten jest „parametryzowany”).

Powiesz pewnie: „Skoro tak, to wystarczy, ¿eby taka zmienna x by³a zdefiniowana
w obrêbie naszego szablonu funkcji fun. Wówczas przy jej definicji okreœlimy, ¿e jest
ona tego samego typu co parametr szablonu, czyli typu T”.

template <typename T>
T fun(T argument)
{

T x;   // definicja zmiennej x
// ...

}

Rzeczywiœcie, tak by³oby najlepiej. Niestety, czasem tak nie mo¿na, bo z jakichœ
powodów zmienna x musi naprawdê le¿eæ na zewn¹trz naszego szablonu fun.

Jak to wówczas zrealizowaæ? Jak sprawiæ, ¿e jeœli w programie kompilator zobaczy
gdzieœ wywo³anie funkcji fun dla argumentu typu double to nie tylko, ¿e wytworzy
specjalizacjê funkcji fun<double>

ale tak¿e wytworzy potrzebn¹ jej „zewnêtrzn¹” zmienn¹ x typu double.

Innym razem, gdy kompilator zobaczy wywo³anie funkcji fun dla argumentu typu float,
to oprócz specjalizacji fun<float>,

dodatkowo wytworzy dla niej zmienn¹ x typu float.

Zobaczymy teraz jak z tym problemem radzili sobie programiœci do tej pory. Zoba czy -
my dwa sposoby rozwi¹zania.

v Sposób pierwszy: za pomoc¹ dodatkowego szablonu funkcji.

v Sposób drugi: za pomoc¹ dodatkowego szablonu klasy. (Ten sposób zoba -
czymy w dwóch wariantach).

Za³ó¿my, ¿e znów chodzi liczbê pi. Ma byæ ona ró¿nego typu. Czasem bêdziemy
potrzebowali jej w postaci liczby typu double, czasem w postaci liczby typu float i tak
dalej. Nie zawsze chodzi o to, ¿eby taki „zewnêtrzny” obiekt by³ rzeczywiœcie
zmienn¹, czasem wystarczy, ¿eby by³a to sta³a. Jeœli wystarczy sta³a, to wtedy zadanie
siê upraszcza. Tak¹ sytuacjê przedstawia sposób 1.
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Sposób 1) – za pomoc¹ dodatkowego szablonu funkcji

Potrzebn¹ nam parametryzowan¹ sta³¹ mo¿emy zrealizowaæ jako szablon
(innej) funkcji on nazwie pi. Funkcja taka powinna zwracaæ wartoœæ liczby
pi w postaci wartoœci okreœlonego typu.

Oto jak prosto zdefiniowaæ taki szablon funkcji:
template<typename T>
T pi() { return 3.1415926535897932385; }

Zwróæ uwagê, ¿e teraz mamy ju¿ w programie dwa szablony funkcji. Szablon funkcji
fun<T> i szablon funkcji pi<T>. WyobraŸ sobie, ¿e gdzieœ w ciele szablonu funkcji fun<T>

umieœci³eœ wywo³anie funkcji szablonowej: pi<T>().

PrzeœledŸmy teraz jak na widok tego wywo³ania zachowa siê kompilator. Kompilator
przystêpuje do pracy nad tym programem i...

G Jeœli zobaczy w nim wywo³anie fun(9.9), to s³usznie uzna, ¿e skoro 9.9 jest argumentem
typu double, to znaczy, ¿e jest potrzebna specjalizacja  fun<double>. Zabierze siê wiêc do
wytwarzania jej z szablonu fun.

G W trakcie pracy nad t¹ funkcj¹ fun<double> dojdzie do tego miejsca w jej ciele, gdzie
powinno staæ teraz wywo³anie funkcji pi<T>().

Skoro w obecnej specjalizacji funkcji fun<T> parametr aktualny T oznacza typ double,
wiêc uzna, ¿e w tym miejscu ma postawiæ wywo³anie funkcji:

pi<double>()

Czy jest w programie taka funkcja? Kompilator wie, ¿e takiej funkcji co prawda jeszcze 
nie ma, ale przecie¿ zna ju¿ szablon do jej wytworzenia.

G Zatem z tego szablonu wytworzy potrzebn¹ mu teraz specjalizacjê pi<double>. Dziêki
temu wywo³aniu potem, ju¿ w trakcie wykonywania programu, w tym miejscu funkcji
fun<double> pojawi siê wartoœæ sta³ej pi bêd¹ca typu double.

Wspaniale, prawda? Kompilator widz¹c, ¿e zamierzamy skorzystaæ z funk -
cji szablonowej fun<double> sam uzna³, ¿e bêdzie jej dodatkowo potrzebna
funkcja pi<double> i j¹ wytworzy³.

Nie muszê chyba mówiæ, ¿e bardzo podobnie bêdzie w sytuacji, gdy gdzieœ indziej
w programie kompilator zobaczy wywo³anie funkcji fun(9.9f). Wytworzy wtedy doda t -
kowo funkcjê szablonow¹ pi<float>.

Podsumowanie sposobu 1)

Zaleta: Sposób jest bardzo ³atwy. Wymaga od nas tylko dodatkowego zdefiniowania
prostego szablonu funkcji.

Wada 1. Tym prostym sposobem tym mo¿emy siê pos³u¿yæ w przypadku, gdy ten
zewnêtrzny obiekt dostarczaæ ma nam sta³¹ wartoœæ. W przypadku gdyby to mia³a byæ
prawdziwa zmienna, czyli taka, do której chcemy coœ zapisywaæ, a potem z niej
odczytywaæ, to ten sposób siê nie nadaje.

Wada 2. Dezorientuj¹ce nawiasy. Jeœli nawet nazwa tego dodatkowego szablonu
funkcji dobrze i zgrabnie okreœla nazwê obiektu, to i tak, aby z tego obiektu skorzystaæ
u¿yæ zapisu z dodatkowymi nawiasami wywo³ania funkcji:

// Gdy wywo³anie jest z:
pi<T>() // – wnêtrza innego szablonu o parametrze T
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pi<double>()   // – z cia³a zwyk³ej, nieszablonowej funkcji
pi<float>() // – z cia³a zwyk³ej, nieszablonowej funkcji

Trochê dziwne te nawiasy w przypadku obiektu, prawda? Nie jest to eleganckie.  Ktoœ
mo¿e powiedzieæ: „To ma byæ (zmienny/sta³y) obiekt? Przecie¿ widaæ, ¿e to funkcja”.

Aby tego nieszczêsnego nawiasu unikn¹æ, mo¿emy tê ca³¹ sprawê rozwi¹zaæ w inny
sposób.

Sposób 2. Zmienna szablonowa zrealizowana jako sk³adnik-dana dodatkowego
szablonu klasy

Potrzebn¹ szablonowi fun zewnêtrzn¹ zmienn¹ mo¿emy zrealizowaæ jako sk³adnik
odrêbnego szablonu klasy. Bêdzie on parametryzowanego typu, czyli jego typ bêdzie
wynikaæ z parametru jej szablonu.

Zrobimy to jeszcze sprytniej. Zwykle, aby móc skorzystaæ ze sk³adnika klasy musimy
najpierw mieæ obiekt tej klasy. Zwykle, ale nie zawsze. Jeœli sk³adnik-dana bêdzie
statyczny, to bêdzie istnia³ nawet wtedy, gdy ¿aden obiekt tej klasy nie istnieje. (Taka
jest przecie¿ natura sk³adników statycznych).

Zaraz to wszystko zobaczymy w przyk³adowym programie. Zbudujemy prosty sza -
blon klasy, który bêdzie mia³ tylko jeden sk³adnik statyczny. To ten sk³adnik bêdzie
nasz¹ zmienn¹ do przechowywania liczby pi wybranego typu.

wII
I   `$  - re set numerkow  - re set numerkow  - re set numerkow
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
// Sposób  1)  pi zrealizowane jako szablon funkcji
template<typename T>
T pi1() { return 3.1415926535897932385; } 1
//*****************************************************************************************************************
// Sposób  2a)  pi za pomoc¹ szablonu klasy ze sk³adnikiem statycznym
// umieszczonym poza cia³em klasy.
template<typename T>
struct  pi2a 2
{

static T  wartosc;  // patrz. Opus, str. 572 (tom I)
};
// a na zewn¹trz szablonu klasy jest definicja tego sk³adnika
template<typename T>
T pi2a<T>::wartosc = 3.1415926535897932385; 3
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Sposób  2b)  pi zrealizowane jako szablon klasy (struktury) ze sk³adnikiem statycznym 
// inicjalizowanym "w klasie".
template<typename T>
struct  pi2b 4
{

static constexpr T  wartosc = 3.1415926535897932385;
};
//*****************************************************************************************************************
// Sposób 3), najlepszy: za pomoc¹ szablonu zmiennej.  (C++14)
template <typename T>
T pi = T(3.1415926535897932385); 5

Szablony zmiennych 25

B
.  D

o
d

atek: N
o

w
e cech

y jêzyka
w

p
ro

w
ad

zo
n

e d
o

 stan
d

ard
u

 C
++14



//*****************************************************************************************************************
// Szablon funkcji, w którym z tego pi musimy korzystaæ
template<typename T> 6
void fun(T arg)
{

cout << "Obliczenia w funkcji szablonowej \n";
T wynikA = arg * pi1<T>() ; 7
cout << "\tSposobem 1. \tWynikA to " << wynikA << endl;

T wynikB = arg * pi2a<T>::wartosc; 8
cout << "\tSposobem 2a. \tWynikB to " << wynikB << endl;

T wynikC = arg * pi2b<T>::wartosc; 9
cout << "\tSposobem 2b. \tWynikC to " << wynikC << endl;

T wynikD = arg * pi<T>; Ba
cout << "\tSposobem 3. \tWynikD to " << wynikD << endl;

}
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

fun(1.0); // fun<double> Bb
fun(1.0f);   // fun<float>   Bc
fun(1); // fun<int> Bd

}

 

Wykonanie programu spowoduje, ¿e na ekranie wypisany zostanie tekst:

Obliczenia w funkcji szablonowej
Sposobem 1. WynikA to 3.14159
Sposobem 2a. WynikB to 3.14159
Sposobem 2b. WynikC to 3.14159
Sposobem 3. WynikD to 3.14159

Obliczenia w funkcji szablonowej
Sposobem 1. WynikA to 3.14159
Sposobem 2a. WynikB to 3.14159
Sposobem 2b. WynikC to 3.14159
Sposobem 3. WynikD to 3.14159

Obliczenia w funkcji szablonowej
Sposobem 1. WynikA to 3
Sposobem 2a. WynikB to 3
Sposobem 2b. WynikC to 3
Sposobem 3. WynikD to 3

 W tym pro gram ie ze brane s¹ ró ¿ne spo soby roz wi¹za nia na szego pro blemu

6 Oto szablon funkcji o nazwie fun, w którym potrzebujemy skorzystaæ z (para metry zo -
wanej) zmiennej, znajduj¹cej siê gdzieœ poza tym szablonem. W celach dydaktycznych
w ciele tego szablonu zrobimy to kilkakrotnie, za ka¿dym razem innym sposobem.

Sposób 1: za pomoc¹ dodatkowego szablonu funkcji

7 Jest to wyra¿enie, bêd¹ce prostym mno¿eniem, w którym potrzebna jest nam wartoœæ

liczby p. W wyra¿eniu tym korzystamy z liczby p uzyskanej omówionym wczeœniej
sposobem 1, czyli tê wartoœæ (odpowiedniego typu) dostarcza funkcja szablonowa.
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1 Oto definicja szablonu takiej funkcji dostarczaj¹cej nam liczbê pi.
Zauwa¿, ¿e w nazwie tej funkcji umieœci³em teraz dodatkowo jedynkê (pi1), co
ma nam przypominaæ, ¿e to realizacja sposobem nr 1.

Patrz¹c na cia³o tego szablonu funkcji widzimy, ¿e powsta³e z niego funkcje sza -
blonowe zwracaj¹ sta³e dos³owne reprezentuj¹ce wartoœæ liczby pi ró¿nego typu. Ich
typ (czyli typ rezultatu funkcji szablonowej) jest okreœlony parametrem aktualnym
szablonu.

Dok³adniej omówiliœmy ju¿ tê sytuacjê poprzednio.

Wiemy, ¿e ten sposób z dodatkowym szablonem funkcji ma dwie wady. Pierwsza
wada to fakt, ¿e sposób ten nadaje siê w³aœciwie tylko do dostarczania sta³ych wartoœci
(tak¹ jest liczba pi). Druga wada to ten dezorientuj¹cy nawias wywo³ania funkcji, który 
musimy stawiaæ w wyra¿eniu wywo³uj¹cym 7.

Sposób 2a

Zobaczmy teraz (stosowany do niedawna) inny sposób rozwi¹zania problemu two -
rzenia zmiennych parametryzowanego typu.

2 Oto definicja pomocniczego szablonu klasy. Szablon ten ma nazwê pi2a, co ma nam
przypominaæ, ¿e jest to realizacja pi sposobem 2. (Dlaczego w tej nazwie jest dodatkowo 
litera a, wyjaœni siê za chwilê).

Jest to bardzo prosty szablon klasy, ma tylko jeden sk³adnik o nazwie wartosc. Typ tego
sk³adnika jest okreœlony jako T, czyli sk³adnik ten ma byæ typu takiego jak konkretny
parametr aktualny szablonu klasy. Dodatkowo sk³adnik ten ma przydomek static.

Pamiêtasz chyba, ¿e jeœli sk³adnik-dana jest statyczny, to w klasie jest tylko
jego deklaracja, a definicjê tego sk³adnika musimy umieœciæ gdzieœ poza
cia³em klasy (szablonu klasy).

Jeœli nie pamiêtasz, to rozmawialiœmy o tym w „Opusie” w paragrafie 37.9.2
pt. „Sk³adniki statyczne w szablonie klas”.

3 Tu w³aœnie umieszczamy definicjê statycznego sk³adnika szablonu. Jak widaæ, sk³adnik 

wartosc jest inicjalizowany wartoœci¹ liczby p.

To tyle przygotowañ. Zajrzyjmy ponownie do funkcji main.

Bb Jest tu wywo³anie funkcji fun dla argumentu typu double, a to znaczy, ¿e niniejszym
kompilator dowiaduje siê o koniecznoœci zaistnienia funkcji szablonowej fun<double>.
Jeœli takiej funkcji nie zrobi³ wczeœniej, to teraz siêgnie do szablonu 6 i zacznie jego
specjalizacjê dla typu double. W trakcie tej pracy natknie siê na...

8 ...proste mno¿enie, w którym chcemy skorzystaæ z wartoœci pi zrealizowanej sposobem
2a. Bêdzie to wyra¿enie pi2a<T>::wartosc. Kompilator wie, ¿e w specjalizacji funkcji fun,
któr¹ teraz wytwarza, parametr T oznacza teraz typ double, zatem stoj¹ce w niej
wyra¿enie pi2a<T>::wartosc oznacza obecnie pi2a<double>::wartosc. „Takiej specjalizacji
klasy szablonowej jeszcze w programie nie ma” – pomyœli kompilator – „ale to nic,
skoro znam szablon s³u¿¹cy do jej wyprodukowania (to szablon 2)”.

Kompilator weŸmie siê wiêc teraz do pracy i dodatkowo tê klasê szablonow¹
pi2a<double> zdefiniuje.

W ramach tej pracy powstanie definicja sk³adnika statycznego 3 o nazwie
pi2a<double>::wartosc. Ten sk³adnik statyczny bêdzie typu double. Zostanie inicja li zo -
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wany wartoœci¹ 3.1415926535897932385. Na tym skoñczy siê ta „dodatkowa” praca
kompilatora.

Maj¹c ju¿ definicjê tej (dodatkowej) klasy pi2a<double> kompilator mo¿e wróciæ do
pracy nad  instrukcj¹ 8 znajduj¹c¹ siê w funkcji szablonowej fun<double>. W obecnej
sytuacji instrukcja ta bêdzie mia³a tak¹ postaæ:

double wynikB = arg *   pi2a<double>::wartosc;   

Przypominam: to napisane t³ustym drukiem wyra¿enie oznacza tê potrzebn¹ nam
parametryzowan¹ zmienn¹ zdefiniowan¹ gdzieœ na zewn¹trz funkcji szablonowej
fun<double>. Sprytny kompilator automatycznie rozpozna³, ¿e  (w bie¿¹cej sytuacji)
powinna ona byæ typu double, i do jakiej (szablonowej) powinna nale¿eæ klasy
(pi2a<double>), po czym dla nas tê szablonow¹ klasê automatycznie wygenerowa³.

Podsumujmy zalety i wady tego sposobu 2a

W porównaniu ze sposobem 1, sposób 2a ma tê zaletê, ¿e pozwala nawet wytworzyæ
zmienn¹ (a nie tylko sta³¹). To znaczy, ¿e do tej zmiennej moglibyœmy nawet wpisywaæ 
now¹ wartoœæ, chocia¿by tak:

pi2a<T>::wartosc = 44.4;

W naszym programie tego nie zrobimy, ale zapamiêtaj, ¿e ten sposób 2a nadaje siê nie
tylko do wytwarzania dowolnych sta³ych parametryzowanych, ale nawet parametry -
zowanych zmiennych. To ju¿ coœ!

A teraz pierwsza wada. Poprzednio narzekaliœmy, ¿e w wyra¿eniu 7 oznaczaj¹cym
liczbê pi musieliœmy po nazwie szablonu (pi1<T>) musieliœmy dopisaæ nawiasy pi1<T>().
Jak jest teraz? Jeszcze gorzej. Musimy teraz dopisaæ nazwê sk³adnika, czyli ::wartosc.
Oczywiœcie mo¿na by tê nazwê wymyœliæ krótsz¹, np. (::w), ale tak czy owak ten
dopisek zaciemnia sprawê.

Druga wada tego sposobu realizacji to fakt, ¿e oprócz definicji szablonu klasy pi2a 2
musieliœmy te¿ napisaæ (gdzieœ poza cia³em szablonu) szablonow¹ definicjê jego
sk³adnika statycznego 3. Wiêcej pisania.

Tê ostatni¹ wadê mo¿na usun¹æ stosuj¹c sposób 2b, opisany poni¿ej.

Sposób 2b – jak 2a, ale sk³adnik statyczny od razu inicjalizowany jest „w klasie”

Wspomnian¹ przed chwil¹ wadê mo¿na czasem usun¹æ, bo (jak pamiêtamy z C++11)
w pewnych warunkach wolno nam opuœciæ pisanie definicji sk³adnika statycznego
poza cia³em klasy, jeœli ten sk³adnik statyczny ma byæ sta³y (constexpr). U nas chodzi

o sta³¹ liczbê p, wiêc sta³oœæ nas zadowala.

Oto jak sposób 2b zrealizowaæ w naszym przyk³adowym programie:

4 Definiujemy (jak poprzednio) dodatkowy szablon klasy o nazwie pi2b. Jest w nim tylko
jeden sk³adnik statyczny i to taki, ¿e – uwaga – wolno go inicjalizowaæ sposobem
„w klasie”. Skoro „w klasie”, to znaczy, ¿e nie musimy dodatkowo pisaæ definicji tego
sk³adnika poza cia³em szablonu klasy.

Przypominam, ¿e bli¿sze szczegó³y ten temat opisuje „Opus magnum C++11”,
paragraf 16.18.1 zatytu³owany „Deklaracja sk³adnika statycznego maj¹ca inicja -
li za cjê 'w klasie'”. Jednak nie radzê teraz zaprz¹taæ sobie g³owy tamtymi
szczegó³ami.
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Maj¹c ju¿ ten „prostszy” dodatkowy szablon klasy pi2b mo¿emy zobaczyæ jak siê go
u¿ywa.

Zatem jeœli kompilator wytwarza w³aœnie funkcjê szablonow¹ fun<double>, to dojdzie
do instrukcji 9. W niej zobaczy wyra¿enie pi2b<T>::wartosc, wiêc uzna, ¿e teraz
potrzebna jest mu klasa szablonowa pi2b<double>. Jeœli takiej klasy w programie jeszcze
nie ma, to j¹ teraz wytworzy z szablonu 4. Wobec tego bêdzie mo¿liwe wyra¿enie

pi2b<double>::wartosc dostar czaj¹ce wartoœci liczby p typu double.

Jak widaæ, sposób ten pozwoli³ nam unikn¹æ koniecznoœci pisania definicji sk³adnika
statycznego poza klas¹. Nadal jednak pozosta³a ta wada polegaj¹ca na tym, ¿e
w wyra¿eniu korzystaj¹cym z tak zrealizowanej liczby pi musimy stawiaæ ten dopisek
::wartosc.

Innymi s³owy, w starych sposobach 1, 2a, 2b wystêpuj¹ dopiski, których chcielibyœmy
unikaæ. To z powodu tych k³opotliwych dopisków wprowadzono do C++14 szablony
zmiennych.

Sposób 3, najlepszy:  szablon zmiennej  (C++14)

Poniewa¿ o tym rozmawialiœmy ju¿ na pocz¹tku, teraz tylko demonstracja.

5 To jest szablon zmiennej, który jest prostym rozwi¹zaniem naszych k³opotów. Szablon
nazywa siê pi.

G Jeœli chcemy skorzystaæ ze zmiennej szablonowej ze zwyk³ej (nieszablonowej) czêœci
programu, to piszemy odpowiedni¹ nazwê na przyk³ad pi<double>, pi<float> lub pi<int>.

G Jeœli chcemy z niej skorzystaæ z wnêtrza innego szablonu o parametrze T, to napiszemy
po prostu pi<T>. To w³aœnie widzimy w instrukcji Ba.

Kompilator, wiedz¹c co w danej specjalizacji funkcji szablonowej fun oznacza symbol
T, zamieni wówczas zapis pi<T> na w³aœciwy w danej specjalizacji (czyli np. pi<double>).

@
W naszym programie zobaczyliœmy cztery mo¿liwe realizacje problemu zmiennej
szablonowej. ̄ eby wszystkie mog³y zaistnieæ w tym samym programie, musia³y mieæ
ró¿ne nazwy. Niestety te d³u¿sze nazwy w rodzaju pi2b mog³y trochê zaciemniæ sprawê. 
Aby wiêc teraz uczciwie porównaæ zapis wyra¿eñ w przypadku tych wszystkich
sposobów, zobaczmy je teraz zebrane w tabelce, gdzie za ka¿dym razem nazywaj¹ siê
tak samo: pi.

Sposób Zmienna sza b lo nowa zrealizowana jako U¿ycie jej w sza b lonie

1 sza b lo n funkcji pi<T>()

2a sk³adnik statyczny w szablonu klasy pi<T>::sk³adnik

2b
sk³adnik statyczny w szabl. klasy 
(dla uproszczenia inicjalizowany w-klasie)

pi<T>::sk³adnik

3 nowoczesny (C++14) sza b lo n zmiennej pi<T>
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- Zapamiêtaj:

W standardzie C++11, chc¹c mieæ w programie zmienn¹ parametryzowan¹, musie -
liœmy siê zgodziæ na te dziwne zapisy:

v z dodatkowym nawiasem wywo³ania funkcji ()  (sposób 1)

v lub z operatorem zakresu i nazw¹ sk³adnika statycznego  ::sk³adnik  (sposoby 2a,
2b).

Szablon zmiennej wprowadzono do C++14 w³aœnie dlatego, ¿ebyœmy nie musieli
dodawaæ ¿adnego tych dopisków. Aby zapis zmiennej szablonowej wygl¹da³ po
prostu tak: nazwa_zmiennej<parametr>

Pomyœla³eœ mo¿e: –Ech, czy naprawdê by³o warto dla tak skromnej korzyœci?  
Zobacz jak prosta i oczywista jest definicja szablonu zmiennej. Tylko dwie linijki (5).
A co do korzyœci? Porozmawiamy o tym w nastêpnym paragrafie.

B.5.2 Ciekawe zastosowanie: sprawdzenie cech charakteru danego typu

Zobaczyliœmy zastosowanie nowego narzêdzia (zwanego szablonem zmiennej) do

tworzenia parametryzowanej liczby p. Przyk³ad ten jest bardzo czêsto wykorzys ty -
wany do wyjaœniania, co to s¹ szablony zmiennych. Wydaje mi siê jednak, ¿e to
zastosowanie jest raczej œmieszne, i ¿e nikt nie stosuje go na serio. Spróbujê pokazaæ Ci 
sytuacjê, w której szablon zmiennej przydaje siê naprawdê.

Wiesz od dawna, ¿e jeœli mamy jakiœ szablon (np. szablon funkcji fun<T>) to nie znaczy,
¿e mo¿emy go u¿yæ do specjalizacji na rzecz ka¿dego mo¿liwego typu T. S¹ typy, dla
których ten szablon nie tylko nie bêdzie mia³ sensu, ale nawet zawarte w nim instrukcje
wywo³aj¹ b³¹d kompilacji. Za sens lub bezsens tego typu sytuacji odpowiada pro gra -
mi sta siêgaj¹cy po dany szablon. Powinien on wiedzieæ do jakich typów T dany szablon 
siê nadaje, a do jakich nie.

Teraz porozmawiamy o tym, jak zrobiæ, ¿eby szablon sam potrafi³ sprawdziæ, czy dany
typ T siê dla niego nadaje. Zdziwisz siê pewnie: „–To szablony nagle tak zm¹drza³y?”
Nie, nie zm¹drza³y. Po prostu C++14 da³ programistom mo¿liwoœæ sporz¹dzenia
takiego narzêdzia, za pomoc¹ którego ich szablon mo¿e wykryæ, czy dany parametr T
jest tym „nadaj¹cym siê”. Do sporz¹dzenia tego „wykrywacza” u¿yjemy szablonu
zmiennej. Najpierw zrobimy to w wersji niedoskona³ej.

W uproszczeniu zasada sprawdzania bêdzie taka:

v Zdefiniujemy szablon zmiennej zet<T> bêd¹cej typu bool. Przez domniemanie,
dla wszystkich mo¿liwych typów T ta zmienna bêdzie inicjalizowana wartoœci¹
false.

v Nastêpnie zrobimy rêcznie specjalizacjê u¿ytkownika tego szablonu zmiennej.
Bêdzie to specjalizacja dla konkretnie wybranego typu. Ta szablonowa zmienna
nazywaæ siê bêdzie zet<wybrany_Typ > i inicjalizujemy j¹ wartoœci¹ true.

Oto realizacja tego pomys³u w krótkim programie.

wII
I  `$  - re set numerkow  - re set numerkow
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
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template <typename T> // Ogólny szablon 1
bool zet = false; // zmienna szablonowa dla ka¿dego typu T ma wartoœæ false
//*****************************************************************************************************************
template < > // Specjalizacja powy¿szego szablonu oznacza,
bool zet<string>  = true; // ¿e gdy T jest typem string – to "siê nadaje"   2
//*****************************************************************************************************************
template <typename T>
void fun_wariant_tekstowy(T arg)
{

cout << arg[2] << endl; // wydruk konkretnej litery tekstu (tej o indeksie 2)
}
//*****************************************************************************************************************
template <typename T>
void fun_wariant_nie_tekstowy(T arg)
{

T rez = 2 * arg; // zak³adamy, ¿e arg to liczba, wiêc mo¿na j¹ mno¿yæ
cout << rez << endl;

}
//*****************************************************************************************************************
template <typename T>
void funkcja_robocza(T argument) 3
{

if(zet<T> == true) 4
{

cout << "Typ T oznacza obecnie std::string" << endl;
// cout << "Litera [2] tekstu = " << argument[2] << endl;    // ¬!!! 5

} else {
cout << "Typ T to NIE jest std::string " << endl;
// auto rezultat = 2 * argument; // ¬ !!! 6

}
}
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

std::string  tekst("Napis");

cout << "Wywolanie funkcji_roboczej<string>\n";
funkcja_robocza(tekst); 7

cout << "Wywolanie funkcji_roboczej<double>\n";
funkcja_robocza(3.3); 8

}

 Na ekranie zobaczymy:

Wywolanie funkcji_roboczej<string>
Typ T oznacza obecnie std::string

Wywolanie funkcji_roboczej<double>
Typ T NIE jest typu std::string

 Poroz ma wiaj my bli¿ej o tym dziw nym pro gram ie

3 Za³ó¿my, ¿e Twoim zadaniem jest napisanie szablonu funkcji o nazwie funkcja_robocza.
Szablon funkcji, to narzêdzie do wytwarzania funkcji szablonowych funkcja_robocza<T>

dla wybranego typu T. Jednak nie ka¿dy mo¿liwy typ T nadaje siê dla danego szablonu .
Kto potrafi to oceniæ? Najlepiej zna siê na tym twórca tego szablonu – czyli Ty.
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Chodzi wiêc o to, abyœ w swoim szablonie funkcja_robocza<T> potrafi³
sprawdzaæ czy dany typ T jest odpowiedni dla tego konkretnego szablonu,
czy te¿ siê do niego nie nadaje.

· Jeœli dany typ jest odpowiedni, to mo¿esz wykonywaæ zamierzon¹
operacjê przeznaczon¹ dla tego typu danych.

· Jeœli jednak dany typ siê nie nadaje, to szablon ten powinien wykonaæ 
inn¹, jak¹œ „neutraln¹” operacjê. (Choæby nawet by³o to wypisanie
na ekranie ostrzegaj¹cego tekstu).

Takie jest marzenie. Jak je zrealizowaæ? 

Potrzebujemy narzêdzia informuj¹cego nas: nadaje siê/nie nadaje siê. Zrobimy je przy
pomocy dodatkowego szablonu zmiennej (na który pozwala nam standard C++14).

1 Oto szablon zmiennej o nazwie zet. Ma on jeden parametr formalny T oznaczaj¹cy typ,
zatem ten szablon zmiennej zet mo¿e byæ specjalizowany dla dowolnych typów, na
przyk³ad double, char, int itd. W takiej sytuacji kompilator wytworzy zmienne szablo -
nowe o nazwach zet<double>, zet<char>, zet<int> itd. 
Oto (zapisana w pseudokodzie) specjalizacja dla typu double:

bool   zet<double> = false; // ¬dla parametru double

Jest to definicja zmiennej typu bool o nazwie zet<double>, która zostaje inicjalizowana
wartoœci¹ false.

Spójrz jeszcze raz na inicjalizator w szablonie 1. Sam widzisz, ¿e jaki by nie by³
parametr aktualny tego szablonu, to i tak wytworzona tu zmienna szablonowa typu bool

zostanie „na dzieñ dobry” inicjalizowana wartoœci¹ false.

A teraz skup siê. Szablon – to by³a produkcja seryjna. Teraz bêdzie rêkodzie³o.

2 Oto robimy „rêcznie” dla tego szablonu specjalizacjê u¿ytkownika na okolicznoœæ,
gdy konkretnym wybranym typem T jest std::string. Ta nasza specjalizacja zmiennej zet

ró¿ni siê od wszystkich innych „szablonowych” tym, ¿e jest inicjalizowana wartoœci¹
true. Tu, w punkcie 2, widzisz jak siê definiuje tak¹ specjalizacjê u¿ytkownika.
Odpowiada to w praktyce takiemu zapisowi (w pseudokodzie):

bool   zet<string> = true; // ¬ dla parametru string

Jak widaæ, jest to definicja zmiennej typu bool o nazwie zet<string>, która to zmienna jest
inicjalizowana wartoœci¹ true.

Podsumujmy. Do tej pory zaistnia³a:

1. Specjalizacja szablonu zet, która dla dowolnego parametru T wytwarza zmien -
n¹ typu bool o nazwie zet<T>. Taka zmienna szablonowa zawsze bêdzie inicja li -
zo wana wartoœci¹ false.

2. Rêcznie zrobiona specjalizacja szablonu zet, na okolicznoœæ, gdy parametrem T
jest aktualnie typ string. Ta specjalizacja wytwarza zmienn¹ typu bool o nazwie
zet<string>. Dla odró¿nienia zmiennej tej nadana zostaje wyj¹tkowo wartoœæ:
true.

Co to nam da³o? Jeœli teraz, w obrêbie funkcji szablonowej funkcja_robocza<T>, umie -
œcisz instrukcjê if sprawdzaj¹c¹ wartoœæ wyra¿enia zet<T> to taka instrukcja pozwoli Ci
przekonaæ siê (w trakcie pracy programu) czy obecnie wykonywana jest funkcja
szablonowa funkcja_robocza<string>, czy te¿ mo¿e jakaœ inna funkcja wyprodukowana
z tego sza blo nu funkcja_robocza< ka¿dy inny typ >.
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4 Oto ta instrukcja sprawdzaj¹ca. Znajduje siê oczywiœcie w ciele szablonu funkcji
funkcja_robocza. Jak widaæ, jest to zwyk³a instrukcja if, która sprawdza wartoœæ prze cho -
wy wan¹ w szablonowej zmiennej zet<T>. Powtarzam: Wszystkie wersje tej szablo no -
wej zmiennej zet<T> bêd¹ mia³y wartoœæ false, oprócz sytuacji, gdy parametr T jest
naprawdê typem string, bo ta wersja zmiennej szablonowej ma wartoœæ true.
Brutalnie zapytam: A kiedy¿ to siê tak szczêœliwie stanie, ¿e funkcja_robocza bêdzie
w wersji dla typu string? Co musi zaistnieæ w naszym programie, ¿eby tak by³o?

OdpowiedŸ jest prosta: gdy w naszym programie wyst¹pi gdzieœ wywo³anie funkcji
funkcja_robocza z argumentem bêd¹cym stringiem. Tak siê u nas dzieje w ramach funkcji 
main.

7 Oto takie wywo³anie. Gdy kompilator je zobaczy, to z szablonu 3 wytworzy spe cja li -
zacjê funkcja_robocza<string>.

W tej wersji sprawdzenie warunku 4 oka¿e siê prawdziwe, bo zet<string> ma rzeczy -
wiœcie wartoœæ true. W rezultacie na ekranie mo¿esz zobaczyæ tekst œwiadcz¹cy, ¿e
funkcja poprawnie rozpozna³a, ¿e to jej ulubiony typ.

8 A oto przyk³ad negatywny: wywo³anie funkcji_roboczej z argumentem 3.3 czyli argu -
mentem typu double. Na widok tego wywo³ania kompilator wytworzy z szablonu wersjê
funkcja_robocza<double>. Ta wersja te¿ sprawdzi warunek 4. Skoro zet<double> ma w tym
przypadku wartoœæ false, wiêc funkcja wypisze na ekranie tekst, mówi¹cy ¿e taki
aktualny typ T (czyli double) jej nie odpowiada. Jak widaæ, to sprawdzanie typu  dzia³a!
No, niby sukces, ale zauwa¿, ¿e oprócz wypisania na ekranie radosnych tekstów, nie
zrobiliœmy ¿adnych operacji.

Spróbujmy ten szablon funkcja_robocza trochê wzbogaciæ. Na przyk³ad tak, ¿e jeœli to
argument jest typu string (czyli pewnie zawiera tekst), to odczytamy jedn¹ z liter tego
tekstu (na przyk³ad literê o indeksie [2]). Oto jak spróbujemy zdefiniowaæ tê nowsz¹
wersjê szablonu

template <typename T>
void funkcja_robocza(T argument) 3
{

if(zet<T> == true) 4
{

cout << "Typ T oznacza obecnie std::string" << endl;
cout << "Litera [2] tekstu = " << argument[2] << endl; // ¬ !!! 5

} else {
cout << "Typ T to NIE jest std::string " << endl;
auto rezultat = 2 * argument; // ¬ !!! 6

}
}

Niestety, teraz programu nie da siê skompilowaæ. Bêd¹ dwa b³êdy kompilacji. Jak do
nich dochodzi? Pracuj¹c nad wywo³aniem 7 kompilator wytworzy funkcjê szablo -
now¹ funkcja_robocza<string> i zacznie j¹ kompilowaæ. W trakcie tej pracy...

+ 1. Kompilator powie, ¿e dla funkcji szablonowej funkcja_robocza(T) zrealizowanej w³a -
œnie przez niego w wersji dla parametru T = std::string – widzi b³¹d w instrukcji 6
u¿ywaj¹cej wyra¿enia (2 * argument). B³¹d polegaj¹ na tym, ¿e nie wolno u¿yæ operatora
mno¿enia dla pomno¿enia argumentów (int i string).

Mówi¹c po prostu, kompilator poucza nas, ¿e stringów nie mo¿na pomno¿yæ.
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Gdy kompilator bêdzie kompilowa³ dalej, to w swej pracy nad programem dojdzie
w funkcji main do instrukcji 8, czyli wywo³ania: funkcja_robocza(3.3). Jest to wywo³anie
funkcji szablonowej w wersji, której jeszcze nie ma, czyli w wersji funk cja_ro bo -

cza<double>. Kompilator wiêc j¹ wytworzy (wed³ug szablonu 3), po czym zacznie j¹
kompilowaæ. Wtedy natknie siê na kolejny b³¹d.

+ 2. Kompilator powie, ¿e dla funkcji szablonowej funkcja_robocza(T) zrealizowanej w wer -
sji dla parametru T = double, widzi (w 5) b³êdne wyra¿enie: argument[2]. B³¹d polega na
tym, ¿e nie mo¿na u¿ywaæ operatora indeksowania tablicy wobec pojedyn czego
obiektu typu double (dla którego teraz specjalizowana zosta³a ta funkcja).

No jak to! – zawo³asz oburzony. –Przecie¿ to pierwsze wyra¿enie 5 postawi³em
tej czêœci instrukcji if, gdzie ju¿ wykryliœmy, ¿e argument jest typu string, zatem wolno
nam za pomoc¹ operatora [ ] siêgn¹æ do konkretnej litery stringu.

Natomiast drugie wyra¿enie(6) jest w tej czêœci instrukcji if-else, gdzie wiemy, ¿e
na pewno nie mamy do czynienia z typem string. Skoro nie, to chodzi o obiekt typu
double wobec tego wolno nam wartoœæ tego typu mno¿yæ przez 2.

Niestety, takie rozumowanie jest b³êdne. To nie jest tak, ¿e pó³ tej funkcji zosta³o
specjalizowane dla typu string, a drugie pó³ (else) dla pozosta³ych typów. Tak to nie
dzia³a, sorry... Ca³e cia³o szablonu funkcji zosta³o raz w ca³oœci specjalizowane dla
typu string, a drugi raz – w ca³oœci dla typu double.

Zatem wszystkie instrukcje cia³a szablonu funkcji_roboczej musz¹ byæ tak napisane, ¿e

v w przypadku wersji funkcja_robocza<string> bêd¹ sk³adniowo poprawne w pracy
z obiektami klasy string,

i równoczeœnie

v w przypadku wersji funkcja_robocza<double> bêd¹ sk³adniowo poprawne w pracy
z obiektami klasy double.

–Ale¿ to niemo¿liwe! Tak siê nie da!

Masz racjê. Tak siê nie da...
–No to po co robiliœmy tê ca³¹ szopkê z if(zet<T>)... ?

To by³o poprawne. Wykryliœmy typ, dla którego powsta³a specjalizacja i oznajmiliœmy 
to wypisuj¹c odpowiedni tekst na ekranie. Mogliœmy nawet zrobiæ coœ wiêcej, bo
mogliœmy nawet wypisaæ na ekranie ten argument:

cout << argument ;

Jest to mo¿liwe, bo ta instrukcja wypisuj¹ca ma tê sam¹ sk³adniê w obu przypadkach.
Wygl¹da tak samo dla wypisania liczby typu double jak i dla obiektu typu string.

Natomiast jeœli jakieœ wyra¿enie mo¿liwe tylko dla jednej z tych wersji, a b³êdne dla
drugiej – to kompilator przy kompilacji tej drugiej wersji zg³osi b³¹d. Umar³ w butach.

Wiem, co teraz pomyœla³eœ: –Znam ciê Jurku ju¿ na tyle, ¿e doprowadziwszy mnie do
skraju rozpaczy, wyjmiesz zaraz jakiegoœ królika z kapelusza i poka¿esz jak ten
problem mo¿na mimo wszystko rozwi¹zaæ.

B.5.3 Lubiê, nie lubiê...

Na czym polega³ nasz problem? Na tym, ¿e w funkcji szablonowej potrafiliœmy oceniæ, 
z jakim parametrem mamy do czynienia (nadaje siê, czy te¿ siê nie nadaje), ale ta ocena
obywa³a siê na podstawie wartoœci zapisanej w danej zmiennej szablonowej. Wartoœci, 
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czyli czegoœ, co jest znane dopiero w trakcie wykonania programu. Tymczasem b³êdy
sk³adni zosta³y wykryte du¿o wczeœniej, bo jeszcze w czasie kompilacji. Trzeba wiêc
wymyœliæ inny sposób.

Spójrzmy jeszcze raz na dotychczasowy szablon zmiennej zet i na stoj¹c¹ zaraz za nim
specjalizacjê (u¿ytkownika) napisan¹ dla parametru typu string.

wII
I `$  - re set numerkow

template <typename T> // Szablon zmiennej 1
bool zet = false;

template < > // Specjalizacja u¿ytkownika... 2
bool zet<string>  = true; // ...na  okolicznoœæ parametru <string>

Jak siê tym „narzêdziem testuj¹cym” pos³ugiwaliœmy? Gdy chcieliœmy wiedzieæ czy
wyra¿enie zet<T> oznacza w konkretnym przypadku: zet<string>, czy mo¿e oznacza
zet<cokolwiek_innego>, to w funkcji szablonowej w trakcie pracy programu sprawdza -
liœmy wartoœæ tego wyra¿enia instrukcj¹ if(zet<T>)... Rezultat true informowa³ nas, ¿e
w danej wersji funkcji szablonowej T jest aktualnie typem string, a rezultat false – ¿e
ka¿dym innym typem.

A mo¿e to by³ b³¹d? A mo¿e da³oby siê rozpoznawaæ po czymœ innym? Zastanów siê...
Czym innym (ni¿ wartoœci¹ true/false) mog³aby siê ró¿niæ zmienna szablonowa
zet<string> od zmiennej szablonowej np. zet<double>? Spójrz na powy¿sze definicje 1
i 2.

W jednym z poprzednich paragrafów rozmawialiœmy o tym, ¿e konkretne realizacje
specjalizacji zmiennej szablonowej (zrobionej przez u¿ytkownika) powinna ³¹czyæ
wspólna nazwa. Zgoda. Natomiast wcale nie musz¹ byæ tego samego typu. Przecie¿
nawet w jednym z poprzednich przyk³adów mieliœmy ró¿ne wersje liczby pi,  bêd¹ce
ró¿nego typu (double, float, ...).

Ju¿ jesteœmy bardzo blisko rozwi¹zania. Umówmy siê, ¿e wszystkie mo¿liwe typy
œwiata T podzielimy na dwie grupy. Te, które lubimy, i te, których nie lubimy.
A jeszcze dok³adniej: te, które maj¹ jak¹œ po¿¹dan¹ przez nas cechê, i te, które takiej
cechy nie maj¹.

- Umówmy siê, ¿e: 

v lubiane typy T bêdziemy oznaczaæ tak, ¿e ich zmienna szablonowa zet<T>

bêdzie typu signed int, 

v natomiast w te nielubiane oznaczymy tak, ¿e dla nich zet<T> bêdzie typu unsigned 

int.

Zmartwi³eœ siê pewnie jak to praktycznie zrobiæ? Niezwykle prosto. Skoro tych
nielubianych jest zwykle bardzo du¿o, to niech je wyprodukuje szablon.

template <typename T>
unsigned int    czy_lubiany_typ; // wszystkich typów T (a priori) nie lubimy

Natomiast tych kilka, które lubimy, wyprodukujemy rêcznie jako specjalizacjê u¿yt -
ko wnika. Proponujê by naszymi „ulubionymi typami” by³y te, które nios¹ informacjê
tekstow¹, czyli typ string i typ char *  (C-string).

Oto dwie specjalizacje napisane dla takiej sytuacji.
template< >
signed int   czy_lubiany_typ<const char*> ; // lubimy C-stringi
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template< >
signed int  czy_lubiany_typ<std::string>; // lubimy std::stringi

Podkreœlam, ¿e:

v lubiane typy T rozpoznawane bêd¹ w taki sposób, ¿e odpowiadaj¹ca im
zmienna szablonowa czy_lubiany_typ<T> jest typu signed int,

v w przypadku nielubianych – odpowiadaj¹ca im zmienna szablonowa
czy_lubiany_typ<T> jest typu unsigned int.

No dobrze, ale jak to sprawdziæ w szablonie funkcja_robocza? Przecie¿ nie mo¿na
postawiæ instrukcji if do oceny typu! Oczywiœcie, ¿e nie, zreszt¹ po co? Przecie¿
niedawno siê przekonaliœmy, ¿e to nic nam nie da, poza ewentualnym komunikatem na
ekranie.

+ Rozwi¹zanie jest du¿o lepsze. WyobraŸ sobie, ¿e gdzieœ w ciele szablonu funkcji
funkcja_robocza  umieœcimy tak¹ instrukcjê:

 template <typename T>
 void funkcja_robocza(T arg) // szablon funkcji 3
 {

// ...
fun_dwoista(arg, czy_lubiany_typ<T> ); 4

 }

Jak to wywo³anie zrozumie kompilator? To zale¿y kiedy bêdzie u¿ywa³ tego szablonu.

Typy lubiane

Jeœli bêdzie go u¿ywa³ dlatego, ¿e gdzieœ w programie zobaczy³ wczeœniej wywo³anie:
string zdanie = "tekst";
funkcja_robocza(zdanie);

to znaczy, ¿e jest w trakcie wytwarzania funkcji szablonowej funkcja_robocza<string>.
(wed³ug szablonu 3). Innymi s³owy jest to sytuacja, gdy kompilator wytwarza funkcjê 
szablonow¹ dla „lubianego” typu string.

W ciele tego szablonu kompilator widzi wywo³anie fun_dwoistej 4. (Gdzieœ oczywiœcie
musia³a byæ jej deklaracja, ale to teraz nie wa¿ne). Jakie s¹ argumenty wywo³ania tej
funkcji?

v Typ pierwszego argumentu jest oczywisty. Skoro to typ T, a jesteœmy w funkcji
funkcja_robocza<string>, to znaczy, ¿e T oznacza aktualnie typ string.

v A typ drugiego argumentu? To typ nastêpuj¹cego wyra¿enia: czy_lubiany_typ<T>. 
Skoro ju¿ ustaliliœmy, ¿e T oznacza aktualnie string to znaczy, ¿e chodzi o typ
wyra¿enia  czy_lubiany_typ<string>. Jest to zmienna szablonowa, któr¹ u¿ytko -
wnik sobie specjalizowa³ tak, ¿e ma byæ ona typu signed int.

Ustaliwszy to, mo¿emy napisaæ, ¿e chodzi tu o wywo³anie funkcji o nastêpuj¹cych
dwóch argumentach:

void funkcja robocza(string, signed int);

Takie by³o wywo³anie w przypadku „lubianego” typu string.

Drugi lubiany typ

Mamy w naszym programie zdefiniowany jeszcze drugi ulubiony typ: char *. Jeœli
gdzieœ w programie kompilator zauwa¿y wywo³anie
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funkcja_robocza("abc"); // C-string   (typ char*)

to przyst¹pi do generowania funkcji szablonowej funkcja_robocza<char *>. W ciele
szablonu tej funkcji jest wyra¿enie:

fun_dwoista(arg, czy_lubiany_typ<T> ); 4

Skoro parametr T oznacza obecnie char *, kompilator s³usznie uzna, ¿e chodzi o wywo -
³a nie funkcji:

void funkcja robocza(char *,  signed int);

Typy inne, czyli „nielubiane”

A teraz dla odmiany zobaczmy jak bêdzie jeœli kompilator zobaczy wywo³anie funkcji
funkcja_robocza z jakimœ argumentem „nielubianego” typu:

funkcja_robocza(55.78); // wywo³anie dla typu double

Kompilator przyst¹pi do wytworzenia funkcji szablonowej funkcja_robocza<double>.
W jej ciele natknie siê na wywo³anie:

fun_dwoista(55.78, czy_lubiany_typ<T>);

Poniewa¿ kompilator ju¿ wie, ¿e aktualnie parametr T oznacza typ double, wiêc
rozumie, ¿e zmienna szablonowa czy_lubiany_typ<T> oznacza teraz

czy_lubiany_typ<double>. 

Czy jest taka specjalizacja u¿ytkownika szablonu czy_lubiany_typ? Nie, nie ma, zatem
obowi¹zuje wersja szablonowa, a ta jak ³atwo sprawdziæ jest typu unsigned int.

Oznacza to, ¿e teraz, w przypadku „nielubianego” typu double mamy wywo³anie
funkcji o takiej deklaracji:

fun_dwoista(double, unsigned int);

Zbierzmy te dwie przyk³adowe sytuacje w tabeli.

Wywo³anie funkcji
roboczej

dla typu T który
uznajemy jako

spowoduje wywo³anie funkcji
dwoistej o takiej dekla ra cji 

string s("tekst");
f_robocza(s);

std::string lubiany fun_dwoista(string, signed int);

f_robocza(33.44); dou ble nielubiany fun_dwoista(dou ble, un signed int);

Podsumujmy co siê uda³o uzyskaæ:

Niniejszym wiêc uda³o nam siê wewn¹trz funkcji_roboczej rozdzieliæ zadanie miêdzy
ró¿ne wersje fun_dwoistej, i to tak sprytnie, ¿e jedno i to samo wywo³anie fun_dwoistej

dopasowane zostanie do ró¿nych wersji tej funkcji. Co prawda wersje te maj¹ tê sam¹
nazwê, ale to zwyk³e prze³adowanie nazwy. S¹ to dwie odrêbne funkcje, bo maj¹ inne
typy argumentów.

v W jednej z nich (tej dla typów „lubianych”) mo¿emy swobodnie pos³ugiwaæ siê
wyra¿eniami charakterystycznymi dla pracy z tekstem (np. odniesienie siê do
wybranej litery tekstu).

v W drugiej, jakimiœ wyra¿eniami, które s¹ neutralne, czyli nadaj¹ siê do wszyst -
kich „nielubianych” typów.
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Realizacjê tego pomys³u zobaczymy zaraz w dzia³aj¹cym przyk³adzie, ale najpierw
kilka usprawnieñ.

B.5.4 Usprawnienia i realizacja w programie

Pierwsze usprawnienie – typy  std::true_type   i   std::false_type

Jak pamiêtasz, rozró¿nienie na sytuacje lubiane i nielubiane zrobiliœmy w ten sposób,
¿e w sytuacji lubianej zmienna szablonowa by³a typu signed int, a w sytuacji nielubianej
– unsigned int. Pytanie. Czy zamiast tego moglibyœmy wybraæ typy char i typ long double?
Tak! Byle by³y to tak ró¿ne typy, ¿e kompilator potrafi rozs¹dziæ do której to
prze³adowanej funkcji mo¿na dane wywo³anie dopasowaæ.

Zatem równie dobrze móg³byœ sobie sam zdefiniowaæ jakieœ takie proste typy, u¿yæ je
w szablonie zmiennej.

struct   Typ_tak { };
struct   Typ_nie { };

¯ebyœ tych prostych klas nie musia³ definiowaæ, twórcy biblioteki C++11 zrobili to za
nas z myœl¹ o szerokim zastosowaniu. Mamy wiêc dostêpne dwa typy do oznaczania
sytuacji tak/nie (prawda/fa³sz, lubiê/nie lubiê)

  
 

v std::true_type

v std::false_type

U¿yjemy ich w przyk³adzie w do naszych zmiennych szablonowych (zamiast tamtych
signed int, unsigned int).

Te typy maj¹ jeszcze jedn¹ wygodn¹ cechê. Ich twórcy wyposa¿yli je w operator
konwersji na typ bool?  Dziêki temu mo¿emy obiekty tego typu stawiaæ w warunku
instrukcji if.

Drugie usprawnienie 
Funkcja dwoista niech bêdzie produkowana przez dwa odrêbne szablony

Rozmawiaj¹c przedtem o sytuacjach, kiedy przychodzi nam pracowaæ z typem lubia -
nym i z typem nielubianym, doszliœmy do wniosku, ¿e bêd¹ nam potrzebne dwie
odrêbne funkcje – osobna na sytuacjê lubian¹, osobna na nielubian¹.

Teraz zobaczmy, ¿e tak ³atwo nie bêdzie. Oto zestawienie potrzebnych nam funkcji
w przypadku ró¿nych typów

typ T potrzebna funkcja
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

string ® void fun_dwoista(string, std::true_type); 
char* ® void fun_dwoista(char*, std::true_type); 
double ® void fun_dwoista(double, std::false_type);
int ® void fun_dwoista(int, std::false_type);
long long ® void fun_dwoista(long long, std::false_type);

 ...i tak dalej
Potrzebujemy wiêc wiele funkcji, ale to nie jest problem, bo funkcje mo¿na podzieliæ
na dwa rodzaje. Te lubiane maj¹ siê zachowywaæ okreœlony sposób, a te nielubiane
w inny. Sprawê za³atwimy wiêc za pomoc¹ dwóch szablonów funkcji. Obydwa bêd¹
nazywa³y siê tak samo fun_dwoista, ale konfliktu nie bêdzie, bo bêd¹ produkowaæ
funkcje ró¿ni¹ce siê typem drugiego argumentu.
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Zobaczymy to w programie.

wII
I  `$  - re set numerkow  - re set numerkow

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
template<typename T>
std::false_type   czy_lubiany_typ; 1
//*****************************************************************************************************************
template< >
std::true_type   czy_lubiany_typ<const char*> ; 2
//*****************************************************************************************************************
template< >
std::true_type   czy_lubiany_typ<std::string>; 3
//*****************************************************************************************************************
// szablon funkcji dla typów nadaj¹cych siê (bo tekstowych)
template <typename T>
void fun_dwoista(T arg, std::true_type ) //  szablon A 4
{

cout <<  "\tF. dwoista wg szablonu A dla typow lubianych" << endl;
std::string tekst (arg);
cout << "\tTekst: >" << tekst << "<, \n\ta litera nr [2] to '" << arg[2] << "'"<< endl;

}
//*****************************************************************************************************************
// szablon funkcji dla typów nie nadaj¹cych siê (bo nie-tekstowych) 
template <typename T>
void fun_dwoista(T arg, std::false_type) //  szablon B 5
{

// nietekstowa wersja
cout << "\tf. dwoista wg szablonu B dla typow NIE lubianych" << endl;
T  tmp = arg;
cout << "\tWydruk nie-tekstowego arg = " << tmp << endl;

}
//*****************************************************************************************************************
template <typename T>
void funkcja_robocza(T arg) // szablon funkcji 6
{

 // najwa¿niejsza instrukcja
fun_dwoista(arg, czy_lubiany_typ<T>  ); 7

// Poni¿ej  to tylko kosmetyka –––––––––––––
cout << "Czy ten typ T jest aprobowany? ";
if(czy_lubiany_typ<T> )  // if(nazwa_zmiennej_szablonowej)    8
{

cout << "TAK" << endl;
} else {

cout << "NIE" << endl;
}

}
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

cout << "\nProba z liczba typu T ---> int \n";
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funkcja_robocza(5); 9

cout << "\nProba z C-stringiem (typ const char*) \n";
funkcja_robocza("abc"); // TAKI NUMER ???? ---> Ba

cout << "\nProba z obj. kl. std::string \n";
string s("Nowosci w C++14");
funkcja_robocza(s) ; Bb

cout << "\nProba ze wskaznikiem int * \n";
int roboczy = 4;
int *wsk = &roboczy;
funkcja_robocza(wsk); Bc

}

 Na ekranie zobaczymy:

Proba z liczba typu T ---> int
f. dwoista wg szablonu B dla typow NIE lubianych 9
Wydruk nie-tekstowego arg = 5

Czy ten typ T jest aprobowany? NIE

Proba z C-stringiem (typ const char*)
F. dwoista wg szablonu A dla typow lubianych
Tekst: >abc<,
a litera nr [2] to 'c'

Czy ten typ T jest aprobowany? TAK

Proba z obj. kl. std::string
F. dwoista wg szablonu A dla typow lubianych
Tekst: >Nowosci w C++14<,
a litera nr [2] to 'w'

Czy ten typ T jest aprobowany? TAK

Proba ze wskaznikiem int *
f. dwoista wg szablonu B dla typow NIE lubianych
Wydruk nie-tekstowego arg = 0x7ffc1a25a67c

Czy ten typ T jest aprobowany? NIE

 Omówienie cie kaws zych miejsc pro gramu
Na koñcu programu widzimy funkcjê main. W³aœciwie wszystko powy¿ej, to albo
szablony, albo ich specjalizacje. Dlatego zacznijmy analizê od treœci funkcji main.

9 Oto wywo³anie funkcji_roboczej z argumentem typu int. Gdy zobaczy to kompilator,
powinien ju¿ znaæ albo deklaracjê takiej funkcji, albo definicjê szablonu do wyprodu -
ko wania takiej funkcji.

6 Oto on. Z tego szablonu kompilator powinien teraz wyprodukowaæ specjalizacjê
funkcja_robocza<int>, czyli innymi s³owy funkcjê szablonow¹  void funkcja_robocza(int). Oto
jakby ona wygl¹da³a:

wII
I 

void funkcja_robocza(int arg)
{

 // najwa¿niejsza instrukcja
fun_dwoista(arg, czy_lubiany_typ<int>  );   7_int
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// Poni¿ej  to tylko kosmetyka –––––––––––––
cout << "\nCzy typ T jest aprobowany? ";
if(czy_lubiany_typ<int> )  // if(nazwa_zmiennej_szablonowej)   8_int
{

cout << "TAK, ten typ aprobujemy." << endl;
} else {

cout << "NIE, tego typu nie lubimy." << endl;
}

 }

W tak wygenerowanej funkcji kompilator zobaczy wywo³anie 7_int. Co to jest? Jest to 
wywo³anie funkcji szablonowej o nazwie fun_dwoista. Takiej funkcji kompilator jeszcze 
nie spotka³, ale zna ju¿ nawet dwa szablony mog¹ce funkcje o tej nazwie wypro -
dukowaæ. To szablony 4 i 5. Który z nich siê przyda w tym wypadku? O tym
zadecyduj¹ argumenty wywo³ania. Odczytamy je z instrukcji 7_int.

a) Pierwszy argument (arg) jest typu int;

b) Jaki jest drugi argument wywo³ania dowiemy siê gdy sprawdzimy jakiego typu 
jest wyra¿enie czy_lubiany_typ<int>. Jest to zmienna szablonowa wyprodu ko -
wana z szablonu 1. Jak widaæ, takie zmienne „na dzieñ dobry” s¹ typu
std::false_type.

Co prawda s¹ potem specjalizacje tego szablonu 1 na rzecz „ulubionych”
typów const char* oraz std::string – ale typ int do nich nie nale¿y. Mamy teraz do
czynienia z typem „nie-ulubionym”, czyli zwyk³ym.

W sumie instrukcja 7_int jest wywo³aniem o argumentach typu:

fun_dwoista(int, std::false_type);

Funkcjê szablonow¹ o takiej nazwie i takich argumentach mo¿e wyprodukowaæ
w naszym programie tylko szablon 5. Kompilator weŸmie go na warsztat i powstanie
mniej wiêcej taka definicja:

wII
I 

void fun_dwoista(int arg, std::false_type) // specjalizacja szablonu B
 {

// nietekstowa wersja
cout << "\tf. dwoista wg szablonu B dla typow NIE lubianych" << endl;
int  tmp = arg;
cout << "\tWydruk nie-tekstowego arg = " << tmp << endl;

 }

Jak widaæ, nie ma tu ¿adnych wyra¿eñ charakterystycznych dla danych tekstowych.
Jest bardzo ogólna operacja przypisania, a potem bardzo ogólna operacja wypisania na
ekranie. Nie ma wiêc ryzyka b³êdów sk³adni. Niniejszym wiêc na ekranie zostanie
wypisany odpowiedni tekst. Sterowanie wróci w okolice instrukcji 7_int. Na tym
w zasadzie praca funkcji_roboczej mog³aby siê zakoñczyæ. Oddelegowaliœmy przecie¿
ca³¹ pracê do odpowiedniej wersji fun_dwoistej.

Chcia³em jednak pokazaæ, ¿e nawet w obecnej sytuacji mo¿na rozpoznaæ czy bie¿¹cy
typ T jest tym „lubianym”, czy „nielubianym”.

8 Spójrz na to miejsce w programie, albo jeszcze lepiej na miejsce 8_int w naszym
tekœcie wyjaœniaj¹cym.  Mamy tu instrukcjê

if(czy_lubiany_typ<int> ) ... 8_int
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Co jest wyra¿eniem warunkowym w tej instrukcji if? Jest to wartoœæ, która jest zapisana
w zmiennej szablonowej czy_lubiany_typ<int>. A jaka tam jest wartoœæ? Z szablonu 1
mo¿emy odczytaæ, ¿e jest to coœ typu std::false_type, ale nie widzimy tam ¿adnej
inicjalizacji. Czy zatem w tej zmiennej szablonowej od urodzenia jest œmieæ? Nie.

To, ¿e nie widzimy inicjalizatora nie przes¹dza sprawy, przecie¿ wystarczy,
¿eby inicjalizacji dokona³ konstruktor domniemany klasy std::false_type.

Musisz mi uwierzyæ na s³owo, ¿e typ std::false_type jest inicjalizowany wartoœci¹ false.
W dodatku ta klasa std::false_type ma prze³adowany operator bool(), dziêki czemu mo¿emy 
obiekty tej klasy stawiaæ jako warunek w instrukcji if. (Tak jak tutaj, w 8_int).

+ Podsumowuj¹c: w funkcji_roboczej te¿ mo¿emy rozpoznaæ czy mamy do czynienia
z lubianym, czy nielubianym typem. Oczywiœcie nie mo¿emy zrobiæ tutaj ¿adnych
operacji swoistych dla takiego lub innego typu. Mo¿emy tylko zrobiæ jakieœ operacje
wspólne dla obu sytuacji (lubianej, nielubianej). Na przyk³ad operacjê wypisania
komunikatu na ekranie, ale jeœli chodzi o rzeczy specyficzne dla tylko jednej z tych
sytuacji, to w tym celu wymyœliliœmy dwa ró¿ne szablony fun_dwoista.

Zakoñczyliœmy omawianie wywo³ania 9.

Sytuacja z typem „lubianym”

Ba PrzejdŸmy do wywo³ania funkcji_roboczej, w którym argumentem jest C-string. Chodzi
o wywo³anie funkcja_robocza("abc"). Kompilator teraz musi z szablonu 6 wypro du ko -
waæ specjalizacjê funkcja_robocza<const char*>, czyli innymi s³owy funkcjê szablonow¹
funkcja_robocza(const char*); Oto jakby ona wygl¹da³a:

wII
I

void funkcja_robocza(const char* arg)
 {

 // najwa¿niejsza instrukcja
fun_dwoista(arg, czy_lubiany_typ<const char*>  );    7_char*

// Poni¿ej  to tylko kosmetyka –––––––––––––
cout << "\nCzy ten typ T jest aprobowany? ";
if(czy_lubiany_typ<const char*> )  // if(nazwa_zmiennej_szablonowej)   8_char*
{

cout << "TAK" << endl;
} else {

cout << "NIE" << endl;
}

 }

Po wytworzeniu tej funkcji, kompilator zacznie j¹ kompilowaæ i natknie siê na
wywo³anie 7_char*. Jest to wywo³anie (innej) funkcji szablonowej o takiej deklaracji

...  fun_dwoista(cont char*, std::true_type);

Sk¹d wzi¹³em ten drugi typ argumentu? 
Ano st¹d, ¿e zmienna szablonowa czy_lubiany_typ<const char*> ma w programie spe cja li -
za cjê u¿ytkownika 2 i tam jasno widaæ, ¿e zmienna ta jest typu std::true_type.

Kompilator widzi wiêc tutaj (7_char*) wywo³anie funkcji, której wprawdzie jeszcze
nie ma, ale mo¿e j¹ wyprodukowaæ z szablonu A (4). Tak te¿ czyni. Powstaje funkcja
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wII
I 

void fun_dwoista(const char* arg, std::true_type ) // wg szablonu A 4
{

cout <<  "\tF. dwoista wg szablonu A dla typow lubianych" << endl;
std::string tekst (arg);
cout << "\tTekst: >" << tekst << "<, \n\ta litera nr [2] to '" << arg[2] << "'"<< endl;

}

Jak widaæ, w tej wersji szablonu (szablon A) jest poprawna sk³adnia wyra¿eñ, które
s³u¿¹ do wydobycia z tekstu litery o indeksie 2. Po wykonaniu tej czêœci zadania,
sterowanie wróci do funkcji_roboczej<const char*> i nast¹pi wykonanie instrukcji

if(czy_lubiany_typ<const char*> )  // if(nazwa_zmiennej_szablonowej)   8 _char*

Nie potrzebujê dodawaæ, ¿e ta instrukcja jest mo¿liwa dlatego, ¿e zmienna szablonowa
czy_lubiany_typ<const char*> jest typu std::true_type, a konstruktor domniemany tej po¿y -
tecz nej klasy inicjalizuje swoje obiekty wartoœci¹ true. Dodatkowo, dla naszej wygody,
obecny w tej klasie operator konwersji na typ bool sprawia, ¿e mo¿emy te zmienne
szablonowe sprawdzaæ instrukcjami warunkowymi, jak tutaj, instrukcj¹ if.

Inne typy

W naszym przyk³adzie widzimy kolejne wywo³anie funkcji_roboczej.

Bb Tym razem jest to wywo³anie dla argumentu typu std::string. Kompilator wygeneruje
wiêc funkcjê szablonow¹ funkcja_robocza<string>. W niej bêdzie wywo³anie funkcji
fun_dwoista(string, std::true_type). Drugi argument jest w³aœnie taki, bo definiuj¹c specja li -
zacjê czy_lubiany_typ<std::string> 3 zdecydowaliœmy, ¿e taka zmienna szablonowa jest
typu std::true_type. W ten sposób poinformowaliœmy kompilator, ¿e tak¿e typ std::string

jest naszym ulubionym typem.

Bc A to jest wywo³anie dla typu, który jest wskaŸnikiem do obiektów typu int, czyli
wywo³anie funkcji szablonowej funkcja_robocza<int*>. Skoro nie ma ¿adnej deklaracji, ¿e
u¿yt ko wnik „lubi” ten typ int* – mówi¹c serio: nie ma ¿adnej specjalizacji u¿ytkownika
zmiennej czy_lubiany_typ<int*> , zatem obowi¹zuje szablonowa wersja tej zmiennej, która
„na dzieñ dobry” nie lubi... Nast¹pi wiêc wywo³anie funkcji: 
fun_dwoista(int*,  std::false_type);

@

Æwiczenie

I Program z tego paragrafu przerób tak, by nie wystêpowa³y w nim biblioteczne typy
std::true_type i std::false_type. Ich rolê niech pe³ni¹ typy signed int oraz unsigned int.
Uwaga. Instrukcja if(czy_lubiany_typ<T>) w naszym programie jest mo¿liwa dlatego, ¿e
obiekty bibliotecznego typu std::true_type i typu std::false_type s¹ przez domniemanie inicja li -
zowane wartoœciami true i false. Zatem spraw, aby u Ciebie by³o podobnie, czyli ¿eby Twoje
nowo wytworzone obiekty typu np. czy_lubiany_typ<T> by³y inicjalizowane wartoœci¹ zero
dla typów T „nie nadaj¹cych siê”, a wartoœci¹ 1 dla typów „nadaj¹cych siê”.

B.6 Prze³adowanie globalnych operatorów new, new[ ], delete,
delete[ ]

Kiedy rozmawialiœmy o prze³adowaniu operatorów, podkreœla³em ¿e prze³adowujemy 
je na u¿ytek obiektów danej klasy. Dotyczy to równie¿ operatorów new, new[ ], delete,
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delete[ ]. S¹ one jednak w pewnym sensie wyj¹tkowe, bo wolno nam tak¿e prze³adowaæ
ich wersje globalne.

Co to oznacza?  Oznacza to, ¿e jeœli napiszemy swoj¹ wersjê tych operatorów, to ta
nasza wersja bêdzie stosowana nawet do tworzenia/likwidowania zwyk³ych obiektów
np. typu int, typu double – mówi¹c ogólniej do typów wbudowanych. Tym samym
przejmujemy kontrolê nad gospodark¹ pamiêci¹ w ca³ym naszym programie.

Po co siê tym zajmowaæ?

Jedynym sensownym zastosowaniem, jakie mi przychodzi do g³owy, to
sporz¹dzanie statystyki urodzin i zgonów obiektów naszego programu.
Dziêki takiej statystyce mo¿emy na przyk³ad wyœledziæ, gdzie przez po -
my³ kê rezerwujemy za du¿o pamiêci lub gdzie zapominamy o odwo³aniu
jakichœ rezerwacji.

Niby to bardzo po¿yteczna praca, ale zwykle nie musimy takiej ca³oœciowej statystyki
robiæ samemu. Nasi starsi bracia programiœci napisali do tych celów powszechnie
dostêpne programy i mo¿emy z nich skorzystaæ.

W œrodowisku Linux mo¿emy skorzystaæ z programu valgrind (jego opis ³atwo
znajdziesz w Internecie).

Po co wiêc wywa¿aæ otwarte drzwi? Kto wie, mo¿e kiedyœ chcia³byœ napisaæ jeszcze
lepsz¹ wersjê takiego programu diagnostycznego? Wtedy umiejêtnoœæ prze³adowania
globalnych wersji operatorów new, new[ ], delete, delete[ ] bardzo Ci siê przyda.

To jednak technika dla bardziej zaawansowanych. W zwyk³ych zastosowaniach nie
ma potrzeby dokonywania takich prze³adowañ, wiêc przy pierwszym czytaniu, zdecy -
do wanie radzê opuœciæ to zagadnienie.

X

„Ob³êdna! Stamt¹d nikt nie wraca!”

Jeœli prze³adowujesz globalny operator new, to niniejszym jego poprzednia, „oficjalna” 
wersja przestaje istnieæ. Nie jest zas³oniêta, tylko naprawdê przestaje istnieæ. Skoro
wiêc rezygnujesz z dotychczasowego new, to musisz znaæ jakiœ inny sposób na
powiedzenie Twojemu komputerowi, ¿e w³aœnie potrzebujesz jakiegoœ obszaru
pamiêci.

Jednym takich sposobów jest wywo³anie standardowej bibliotecznej funk -
cji malloc. (Zwrot tak uzyskanego obszaru pamiêci robi siê potem funkcj¹
free).

Funkcja biblioteczna malloc to jest dobre rozwi¹zanie. Wywo³amy j¹ w ciele naszego
prze³adowanego operatora new i dostaniemy obszar pamiêci, o który nam chodzi.

Jest tu przy okazji ma³a, niemal kosmetyczna trudnoœæ. To nasze prze³adowanie
globalnego operatora new obowi¹zuje od samego pocz¹tku pracy naszego programu.
Spowoduje to pewien k³opot. Otó¿ znane nam strumienie cout oraz cin s¹ obiektami
swoich klas, a budowane s¹ one na samym pocz¹tku pracy naszego programu w³aœnie
przy pomocy operatorów new. Gdybyœmy chcieli w ciele tego naszego prze³adowanego 
globalnego operatora new umieœciæ instrukcjê cout, wypisuj¹c¹ na ekranie jakiœ tekst,
to... bêdzie katastrofa. Dlaczego? Bo jeœli prze³adujemy globaln¹ wersjê operatora new, 
wówczas obiekt cout bêdzie powstawa³ przy u¿yciu ju¿ tego nowego (naszego)
globalnego operatora new. Zatem pierwszy raz nasz operator new zostanie wywo³any do 
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pracy jeszcze zanim w naszym programie zaistnieje obiekt strumienia cout (bo jego
budowa jeszcze siê nie zakoñczy³a). Co to oznacza w praktyce? To, i¿ w ciele tego
operatora nie mo¿emy umieœciæ instrukcji korzystaj¹cych ze strumieni. Na przyk³ad
nie mo¿emy tam umieœciæ takiego prostego wypisania tekstu:

cout << "To ja, globalny operator new" << endl;

Kompilator nie zabroni nam tej instrukcji, (bo nazwa cout jest najprawdopodobniej
poprawnie zdeklarowana), ale w trakcie wykonania wstêpnej fazy programu (przy
tworzeniu przysz³ego strumienia cout) nast¹pi b³¹d.

To tak, jakby cout by³ wskaŸnikiem pokazuj¹cym na razie byle gdzie, a my
próbowalibyœmy korzystaæ z (na razie jeszcze nonsensownego) adresu. 
Pa miê tasz paragraf „Strza³ na oœlep”?

Czy zatem z wnêtrza prze³adowanego globalnego operatora new nie mo¿emy
dokonaæ ¿adnego wypisu na ekran?

Strumieniem cout rzeczywiœcie nie mo¿emy, ale s¹ przecie¿ inne sposoby. Znaj¹ je
zapewne programiœci klasycznego C, gdzie wypisywanie na ekran odbywa³o siê za
pomoc¹ wywo³ywania standardowych funkcji puts, printf (biblioteka stdio). Tymi sta ry -
mi funkcjami wolno nam siê pos³u¿yæ. S¹ to przecie¿ funkcje, a nie obiekty.

puts("To ja globalny operator new");
int m = 7;
printf("Wartosc m = %d zostala wypisana", m);

To rozwi¹zuje problem. Zapamiêtaj:

Jeœli wypisujemy coœ w wnêtrza globalnych operatorów new, new[ ], to musimy
u¿yæ bibliotecznych funkcji printf lub puts. Nie mo¿na u¿yæ strumienia cout.

Oczywiœcie w innych, „zwyk³ych” fragmentach naszego programu, wolno nam ko rzy -
staæ z cout wed³ug zwyk³ych zasad.

Jak prze³adowanie operatorów new, new[ ], delete, delete[ ] wygl¹da w praktyce?

Zaraz to zobaczymy w przyk³adowym programie. Najpierw jednak uwaga. W tym
odcinku skupiamy siê na nowinkach C++14, wiêc spieszê dodaæ, ¿e ów standard
C++14 wprowadzi³ koniecznoœæ dodatkowego prze³adowania operatora delete.

  
 

Takiego, w którym operator delete otrzymuje dodatkowy argument okreœlaj¹cym
rozmiar rezerwowanego obszaru pamiêci.

void * operator new(std::size_t rozmiar);
void * operator new[ ](std::size_t rozmiar) ;
void operator delete  ( void* ptr )  noexcept;
void operator delete[ ]( void* ptr ) noexcept;

void operator delete  ( void* ptr, std::size_t rozmiar ) noexcept; // ¬  C++14

void operator delete[ ]( void* ptr, std::size_t rozmiar ) noexcept; // ¬  C++14

Pora na przyk³ad, w którym zobaczymy prze³adowanie powy¿szych operatorów
w akcji.

wII
I  `$  - re set numerkow  - re set numerkow
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
#include <stdio.h>   // dla funkcji printf 1
// Prze³adowanie globalnych operatorów
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// Dla pojedynczych obiektów ----------------------------------------------
void * operator new(size_t rozmiar) 2
{

printf("\tnew  pojedynczy obiekt, rozmiar %lu bajtow\n", (unsigned long) rozmiar); 3
void *wsk = malloc(rozmiar); 4
if(!wsk) throw std::bad_alloc(); 5
return wsk; 6

}
//*****************************************************************************************************************
void operator delete(void * wsk) noexcept 7
{

printf("\tdelete pojedynczy obiekt\n");
free(wsk);

}
//*****************************************************************************************************************
// Nowoœæ w C++14:  delete z dodatkowym argumentem okreœlaj¹cym rozmiar
void operator delete (void * wsk, std::size_t rozmiar) noexcept 8
{

printf("\tdelete (void * wsk, size_t rozmiar = %lu bajtow)\n", rozmiar);
free(wsk);

}
//---DLA TABLIC ----------------------------------------------------------
void * operator new[ ](std::size_t rozmiar)  9
{

printf("\tnew[ ](size_t rozmiar = %lu bajtow)\n", rozmiar);
void *wsk = malloc(rozmiar);
if(!wsk) throw std::bad_alloc();
return wsk;

}
//*****************************************************************************************************************
void operator delete[ ](void * wsk)  noexcept  // (1 zwyk³e) Ba
{
    printf("\tdelete [ ] (void*);       bez arg. 'rozmiar'\n");
 free(wsk);
}
//*****************************************************************************************************************
// Nowoœæ w C++14:  delete[] z dodatkowym argumentem okreœlaj¹cym rozmiar -----------
void operator delete [ ](void * wsk, unsigned long   rozmiar) noexcept   Bb
{

printf("\tdelete [ ](void * wsk, size_t rozmiar = %lu bajtow)\n", rozmiar);
free(wsk);

}
//*****************************************************************************************************************
// Przyk³adowa klasa u¿ytkownika
struct Tjonizator Bc
{
 char znaki[50];

Tjonizator()
{

cout << "\t\tKonstruktor Tjonizatora\n" ;
}
//-------------------------
~Tjonizator()   // ma destruktor
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{
 cout << "\t\tdestruktor Tjonizatora \n" ;

}
};
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

try {
 cout << "Proby z pojedynczymi obiektami------------------------\n";

 cout << "a) Pojedynczy obiekt (int ma rozmiar " << sizeof(int) << " bajtow)\n" ;

 int * wsk = new int; Bd
delete wsk; Be

cout << "b) Obiekt klasy Tjonizator  (ma rozmiar " << sizeof(Tjonizator) << " bajtow)\n";
Tjonizator * w = new Tjonizator; Bf
delete w; Bg

 cout << "\nProby z tablicami obiektów----------------------------\n" ;

 cout << "c) Tablica int[10]\n";
 int *tablica = new int[10]; Bh
 delete [] tablica; Bi

cout << "d) Tablica Tjonizator[3]\n";
  auto tab = new Tjonizator [3];   Bj
 delete []  tab; Ca

}
catch(bad_alloc)
{

cout << "Niepowodzenie w trakcie rezerwacji pamieci " << endl;
}

}

 Po wykonaniu programu na ekranie zobaczymy taki tekst:

Proby z pojedynczymi obiektami------------------------
a) Pojedynczy obiekt (int ma rozmiar 4 bajtow)

new  pojedynczy obiekt, rozmiar 4 bajtow
delete (void * wsk, size_t rozmiar = 4 bajtow) Be

b) Obiekt klasy Tjonizator  (ma rozmiar 50 bajtow)
new  pojedynczy obiekt, rozmiar 50 bajtow Bf

Konstruktor Tjonizatora
destruktor Tjonizatora Bg

delete (void * wsk, size_t rozmiar = 50 bajtow)

Proby z tablicami obiektów----------------------------
c) Tablica int[10]

new[ ](size_t rozmiar = 40 bajtow)
delete [ ] (void*); bez arg. 'rozmiar' Bi

d) Tablica Tjonizator[3]
new[ ](size_t rozmiar = 158 bajtow) Bj

Konstruktor Tjonizatora
Konstruktor Tjonizatora
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Konstruktor Tjonizatora
destruktor Tjonizatora
destruktor Tjonizatora
destruktor Tjonizatora

delete [ ](void * wsk, size_t rozmiar = 158 bajtow) Ca

 Poroz ma wiaj my jak prze³ad ow uje siê glo balne new, new[ ], de lete, de lete[ ]

Rezerwacja (i likwidacja) pojedynczych obiektów.

2 Oto prze³adowanie globalnego operatora new. Kompilator sprawia, ¿e operator ten
zostanie wywo³any z argumentem okreœlaj¹cym ile bajtów ma mieæ dana rezerwacja.
W punkcie Bd widzimy u¿ycie tego operatora do rezerwacji obiektu typu int. Kompi la -
tor wie, ¿e w moim komputerze obiekty typu int s¹ 4-bajtowe. Zatem ta w³aœnie liczba 4
zostanie wys³ana operatorowi 2.

3 Pierwsza instrukcja w ciele naszego operatora wypisuje na ekranie informacjê. (To
w celach szkoleniowych). Jak pamiêtamy, tu w ciele globalnego operatora new, nie
wolno nam pos³u¿yæ siê strumieniem cout. Zamiast rozpaczaæ, u¿ywamy staro¿ytnej
funkcji printf z biblioteki stdio znanej jeszcze od czasów klasycznego jêzyka C. Aby móc
siê ni¹ pos³u¿yæ, na górze programu 1 w³¹czony zosta³ plik nag³ówkowy z dekla ra -
cjami funkcji z tej biblioteki.

4 Najwa¿niejsz¹ akcj¹ w ciele operatora new jest wywo³anie bibliotecznej funkcji malloc,
która s³u¿y do rezerwacji pamiêci o zadanym rozmiarze (podanym w bajtach).

v Jeœli rezerwacja siê powiedzie, funkcja zwraca wskaŸnik do pocz¹tku zarezer -
wo wanego w³aœnie obszaru pamiêci.  To w³aœnie postawimy poni¿ej przy
s³owie return jako rezultat pracy naszego operatora new.

v Gdyby z jakichœ powodów rezerwacja siê nie powiod³a, to funkcja malloc

odpowie wskaŸnikiem do adresu zero. Taka sygnalizacja dawniej nam wystar -
cza³a, ale teraz jesteœmy nowoczeœni i polubiliœmy rzucanie wyj¹tków, zatem...

Jeœli wolimy, ¿eby nasz operator new rzuca³ wyj¹tek, to wystarczy tu 5
sprawdziæ, co jest we wskaŸniku wsk. Jeœli wskazuje on na adres 0 (nie po wo -
dze nie), to wtedy instrukcj¹ throw rzucamy wyj¹tek std::bad_alloc.

Bd Tym sposobem w funkcji main wytworzyliœmy (naszym globalnym operatorem new)
obiekt typu int.

Be Gdy obiekt ten nie jest ju¿ nam potrzebny, mo¿emy go skasowaæ operatorem delete

(tak¿e globalnym, prze³adowanym przez nas).

7 Oto jak go zdefiniowaliœmy. W pierwszej linijce jego definicji (która jest tak¿e jego
deklaracj¹) widzimy s³owo kluczowe noexcept, którym zapewniamy kompilator, ¿e ta
funkcja operatorowa nie rzuca ¿adnych wyj¹tków. (Jest taka zasada, ¿e z operatorów
delete nie powinno siê rzucaæ wyj¹tków).
W ciele funkcji delete widzimy najpierw umieszczon¹ tam (w celach szkoleniowych)
instrukcjê wypisuj¹c¹ na ekranie. Bardziej z konsekwencji ni¿ z obowi¹zku u¿ywam tu 
tak¿e bibliotecznej funkcji printf.

Najwa¿niejszym zadaniem operatora delete jest zwolnienie rezerwacji. W tym celu
wywo³ujemy tu funkcjê biblioteczn¹ free. Jako argument wysy³amy jej wskaŸnik do
pocz¹tku obszaru pamiêci, który chcemy zwolniæ.

@
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Standard C++14 zaleca, byœmy w przypadku prze³adowania operatora delete prze ³ado -
wali go w dwóch wersjach. Tej, co powy¿ej (7), a tak¿e w wersji z dodatko wym
argumentem okreœlaj¹cym rozmiar zwalnianego obszaru.

  
C++14

8 Oto definicja tej drugiej, siostrzanej wersji. Widzimy tutaj, ¿e obok argumentu,
bêd¹cego wskaŸnikiem do pocz¹tku zwalnianego obszaru, jest te¿ argument przy pomi -
naj¹cy jak du¿y by³ ten obszar (w bajtach).

Zauwa¿, ¿e w funkcji main, gdzie korzystamy z tego operatora (Be), podaliœmy temu
operatorowi delete tylko wskaŸnik do pocz¹tku zwalnianego obszaru. Kompilator
w prezencie doda³ jednak ten jeszcze jeden argumentu. Jest to ta sama wartoœæ, któr¹
przedtem przys³a³ do operatora new rezerwuj¹cego pamiêæ dla tego obiektu.

Cia³a tego operatora 8 nie muszê chyba objaœniaæ. Tutaj w³aœciwie nie skorzysta³em
z tego dodatkowego argumentu rozmiar, ale gdybym robi³ tutaj statystykê zajêtoœci
pamiêci, to ten rozmiar bardzo by siê przyda³. Dzia³anie tego operatora mo¿esz zobaczyæ 
na ekranie Be.

Globalne new i delete wobec pojedynczego obiektu jakiejœ klasy

Globalne operatory new i delete mog¹ pos³u¿yæ tak¿e do tworzenia obiektów klas
u¿ytkownika. Kompilator u¿yje ich pod warunkiem, ¿e dana klasa nie ma w³asnych
prze³adowanych operatorów new i delete).

Bc Oto definicja prostej klasy Tjonizator. Ma ona jeden sk³adnik-dan¹, konstruktor
i destruktor.

Bf W funkcji main znajduje siê instrukcja powo³uj¹ca do istnienia obiekt klasy Tjonizator.
Poniewa¿ klasa ta nie ma „swojego” operatora new, wobec tego kompilator sprawia, ¿e
uruchomiony zostaje globalny operator new (2).

Jak widaæ na ekranie Bf, kompilator sprawi³ tak¿e, ¿e zaraz po operatorze new, zostaje
te¿ uruchomiony konstruktor klasy Tjonizator „mebluj¹cy” w³aœnie zarezerwowan¹
pamiêæ.

Bg Oto instrukcja likwiduj¹ca w³aœnie wytworzony obiekt. Jak widaæ, kompilator zadba
o to, by najpierw zosta³ uruchomiony destruktor tego obiektu, a dopiero po tym urucha -
mia nasz¹ wersjê globalnego operatora delete.

Zobaczy³eœ tu u¿ycie operatorów new i delete – w ich wersji globalnej. Mo¿e nie 
wierzysz, ¿e to naprawdê prze³adowanie wersji globalnej? Jeœli nie wierzysz,
to mo¿esz siê ³atwo przekonaæ dodaj¹c do wystêpuj¹cych w main wszystkich
wywo³añ operatorów new i delete dodatkowy operator zakresu, czyli pisz¹c
::new i ::delete. Dzia³anie programu siê nie zmieni. Nasze operatory s¹ na praw -
dê globalne.

Rezerwacja (i likwidacja) tablic obiektów typu fundamentalnego

Jak wiemy, operator new, s³u¿¹cy do tworzenia pojedynczych obiektów, ma swego
brata new[ ], s³u¿¹cego do tworzenia tablic obiektów. Podobnie jest w przypadku
operatorów delete i delete[ ]. Równie¿ i te (globalne) wersje tych operatorów mo¿na
prze³adowaæ. Zobaczymy teraz, jak zrobiæ i jak to dzia³a w praktyce.

Bh Oto znajduj¹ca siê w funkcji main instrukcja rezerwacji tablicy obiektów typu int.
Kompilator sprawia, ¿e wywo³any zostaje nasz globalny operator new[ ] przeznaczony
do rezerwacji tablic.
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9 Oto jego definicja. Najpierw „szkoleniowy” wypis na ekranie, przy u¿yciu biblio -
tecznej funkcji printf. Dalej wywo³anie funkcji malloc rezerwuj¹cej pamiêæ. Gdyby
rezerwacja nie powiod³a siê, funkcja ta zwróci wskaŸnik do adresu zerowego. Poniewa¿ 
polubiliœmy rzucanie wyj¹tków, wiêc sprawdzamy ten wskaŸnik i, jeœli jest rzeczy -
wiœcie zerowy, rzucamy wyj¹tek typu std::bad_alloc. Jeœli rezerwacja siê powiod³a, to
funkcja koñczy pracê z rezultatem bêd¹cym wskaŸnikiem do pocz¹tku w³aœnie zarezer -
wo wanej pamiêci.

Bi Gdy uznamy, ¿e w naszym programie tak wytworzona tablica jest nam ju¿ nie po -
trzebna, wywo³ujemy globalny operator delete[ ].

Standard C++14 wymaga, by prze³adowuj¹c globalny operator delete[ ],
zrobiæ to w dwóch wersjach: takiej „zwyk³ej” i takiej z dodatkowym
argumentem okreœlaj¹cym rozmiar zwalnianego obszaru pamiêci.

  
C++14

Ba Oto definicja tego „zwyk³ego”, prostszego delete[ ]. Jak widaæ, w naszym programie jego 
cia³o niewiele ró¿ni siê od delete dla pojedynczych obiektów. Oczywiœcie gdybym
rzeczywiœcie chcia³ skorzystaæ z mo¿liwoœci prowadzenia statystyki zajêtoœci pamiêci,
tobym umieœci³ tutaj instrukcje odnotowuj¹ce, ¿e kasowana jest tablica.

Bb Oto definicja drugiej wersji tego globalnego operatora delete[ ] – wymagana przez
standard C++14. Jak widaæ, przyjmuje ona dodatkowy argument okreœlaj¹cy ca ³o œcio -
wy rozmiar likwidowanej tablicy. Zwróæ uwagê, ¿e to nie my wysy³amy ten argument
temu operatorowi. Dodaje go nam w prezencie kompilator.
W ciele funkcji widzimy najwa¿niejsz¹ instrukcjê: wywo³anie funkcji bibliotecznej
free, która oddaje systemowi operacyjnemu niepotrzebny nam ju¿ obszar pamiêci.

Spójrz na ekran w okolice punktu Bi. Zauwa¿ysz, ¿e zosta³ wywo³any operator delete[ ]

Ba (a nie Bb). Dlaczego?

+ Standard pozwala, by kompilator wywo³a³ tê prostsz¹ wersjê operatora delete

w sytuacji:

v gdy jest to tablica obiektów typu wbudowanego (czyli niebêd¹cych obiektami
jakiejœ klasy)

v gdy s¹ to obiektu typu, którego destrukcja jest banalna (bo po prostu ten typ nie
ma destruktora),

v gdy kasowane obiekty s¹ typu „jeszcze niedokoñczonego” (ang. incomplete
type), czyli typu, który co prawda w danym miejscu w programie zosta³ ju¿
zadeklarowany (deklaracja zwiastuj¹ca), ale pe³na definicja tego typu (klasy)
jeszcze w programie siê nie pojawi³a.

Jak widaæ na ekranie, mój kompilator skwapliwie skorzysta³ z tej pierwszej mo¿li -
woœci, bo przecie¿ typ int jest typem wbudowanym.

Rezerwacja (i likwidacja) tablic obiektów typu u¿ytkownika

Bj Dalej w funkcji main widzimy instrukcjê, która ma za zadanie wytworzyæ tablicê trzech
obiektów klasy Tjonizator.
Poniewa¿ klasa nie ma swojego osobistego prze³adowania operatora new[ ], zatem
zostanie u¿yty globalny new[ ]. Jak wiemy, ten operator zosta³ w naszym programie
przez nas prze³adowany 9, wobec tego teraz zostanie u¿yty. Na ekranie Bj widzimy
œlad tego faktu w postaci wypisanego tekstu.
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Dodatkowo nastêpuje coœ bardzo wa¿nego: po wykonaniu cia³a tego operatora new[ ]

(czyli samego aktu rezerwacji pamiêci) kompilator uruchomi wielokrotnie konstruktor 
klasy Tjonizator, aby „umeblowa³” powsta³e trzy elementy tablicy. Fakt uruchomienia
tych konstruktorów potwierdzaj¹ teksty wypisane przez nie na ekranie.

Ca Gdy tablica jest nam ju¿ niepotrzebna, wywo³ujemy operator delete[ ]. Na ekranie
mo¿esz zauwa¿yæ Ca, ¿e uruchomiona zosta³a ta wersja operatora, która ma dodatkowy
argument okreœlaj¹cy rozmiar (czyli Bb). To dlatego, ¿e klasa Tjonizator ma destruktor,
wiêc jej obiekty nie s¹ likwidowane „banalnie”. Gdybyœmy destruktor tej klasy usunêli,
wówczas kompilator móg³by sobie uproœciæ sprawê i wywo³aæ „prostszy” operator
delete[ ] Ba.

@
Zobaczyliœmy tu jak prze³adowywaæ globalne wersje operatorów new, new[ ], delete

i delete[ ]. Dowiedzieliœmy siê tak¿e, ¿e standard C++14 wymaga, aby jeœli ju¿ zdecy -
dujemy siê prze³adowaæ globalny operator delete, to trzeba to zrobiæ w dwóch wersjach: 
„prostej” i z dodatkowym argumentem okreœlaj¹cym rozmiar zwalnianego obszaru. To 
samo dotyczy prze³adowania globalnego operatora delete[ ].

Na zakoñczenie – powtórzê: prawie nigdy nie bêdzie Ci potrzebne prze³adowanie tych
operatorów. Siêgniesz po nie tylko w sytuacji, gdybyœ chcia³ monitorowaæ gospodarkê
pamiêci¹ w Twoim programie.

@

B.7 Nowoœci C++14 w wyra¿eniach lambda

O wyra¿eniach lambda rozmawialiœmy w Opus magnum w rozdziale 30. Teraz
zapoznamy siê z dwoma ciekawymi cechami wprowadzonymi przez standard C++14.
S¹ to:

1) uogólnione wyra¿enia lambda,

2) wychwytywanie po³¹czone z inicjalizacj¹.

Zanim zobaczymy te cechy w przyk³adowych programach, kilka zdañ wyjaœnienia.

B.7.1 Przyk³ad uogólnionego wyra¿enia lambda

Mówi¹c najproœciej, w C++11 argumenty formalne wyra¿enia lambda musia³y byæ
œciœle okreœlonego typu. Tymczasem...

Standard C++14 pozwala by typ argumentu formalnego naszego wyra¿enia 
lambda by³ parametrem. Robimy to okreœlaj¹c typ danego parametru
s³owem auto. Dziêki temu nasze wyra¿enie lambda staje siê jakby szab lo -
nem funkcji lambda o danej nazwie.

  
 

W poni¿szym programie zobaczysz jakie to proste.

wII
I `$  - re set numerkow
#include <iostream>
using namespace std;
//*******************************************************************
int main()
{

// wytworzenie zwyk³ego wyra¿enia lambda C++11
auto  czy_mniejsze_int = [ ] (int m, int k) { return m < k; }; 1
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cout << boolalpha; 2
cout << "Czy (5 < 2) ? "  << czy_mniejsze_int(5, 2) << endl; 3
cout << "Czy (5.1 < 5.9) ? "  << czy_mniejsze_int(5.1, 5.9) << endl; // niestety! 4

// C++14
// wytworzenie uogólnionego wyra¿enia lambda
auto  czy_mniejsze_uniwersalne = [ ] (auto m, auto k) { return m < k; }; 5

cout << "Czy (5 < 2) ? "  << czy_mniejsze_int(5, 2) << endl; 6
cout << "Czy (5.1 < 5.9) ? "  << czy_mniejsze_int(5.1, 5.9) << endl; 7
// to dzia³a nawet na znakach
cout << "Czy ('a' < 'b') ? "  << czy_mniejsze_uniwersalne('a', 'b') << endl;  8
cout << "Czy ('b' < 'a') ? "  << czy_mniejsze_uniwersalne('b', 'a') << endl;

cout << "Wolno nawet nawet porownac wartosci roznych typow\n";
cout << "Czy (3 < 3.14 ) ? "  << czy_mniejsze_uniwersalne(3, 3.14) << endl; 9

cout << "Znak 'p' ma kod liczbowy: " << int('p') << endl;

cout << "Czy ('p' < 111) ? "  << czy_mniejsze_uniwersalne('p', 111) << endl;  Ba
cout << "Czy ('p' < 113.5) ? "  << czy_mniejsze_uniwersalne('p', 113.5) << endl; Bb

}

 Na ekranie pojawi siê taki tekst

Czy (5 < 2) ? false 3
Czy (5.1 < 5.9) ? false 4
Czy (5 < 2) ? false 6
Czy (5.1 < 5.9) ? false 7
Czy ('a' < 'b') ? true
Czy ('b' < 'a') ? false
Wolno nawet nawet porownac wartosci roznych typow
Czy (3 < 3.14 ) ? true 9
Znak 'p' ma kod liczbowy: 112
Czy ('p' < 111) ? false Ba
Czy ('p' < 113.5) ? true Bb

 Naj pierw przy pom nienie

Jak pamiêtamy z C++11, wyra¿enie lambda najczêœciej wpisujemy wprost w po trzeb -
n¹ nam instrukcjê. Zostaje ono u¿yte przez tê funkcjê, a potem staje siê niepotrzebne.
Gdybyœmy jednak chcieli skorzystaæ z danego wyra¿enia lambda kilka krotnie (w kilku 
innych instrukcjach), to mo¿emy to zrobiæ nadaj¹c mu nazwê. W praktyce nadanie
nazwy polega na tym, ¿e definiujemy „obiekt lambda” o okreœlo nej nazwie i inicja li -
zujemy go wymyœlonym przez siebie wyra¿eniem lambda.

auto nazwa_obiektu_lambda = wyra¿enie_lambda;

Abyœmy siê nie musieli g³owiæ jakiego typu jest nasze wyra¿enie lambda stosujemy
zastêpcze s³owo kluczowe auto. Nie bêdê rozwija³ tego zagadnienia, bo o tej sprawie
rozmawialiœmy w Opusie w §30.5.1. Koniec przypomnienia, teraz o nowoœciach.

1 W naszym programie widzimy tak w³aœnie zdefiniowane wyra¿enie lambda. Obiekt
lambda, w którym bêdziemy je przechowywaæ, nazywamy d³ug¹, ale obrazow¹ nazw¹
czy_mniejsze_int. Patrz¹c na cia³o tego wyra¿enia lambda, ³atwo zauwa¿ysz, ¿e otrzymuje 
ono dwa argumenty (dwie wartoœci typu int) i sprawdza czy pierwsza wartoœæ jest
mniejsza od drugiej. Jeœli tak, to zwraca wartoœæ true, jeœli nie, to zwraca wartoœæ false.
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3 Oto wywo³anie tego wyra¿enia lambda dla dwóch wartoœci typu int: 5 oraz 2. Na ekranie
pojawia siê odpowiedŸ false.

OdpowiedŸ jest „s³owna” dziêki manipulatorowi boolalpha, którym powiedzie -

liœmy strumieniowi cout, ¿e wolimy „s³ownie” 2.

A co bêdzie, jeœli to samo wyra¿enie lambda zastosujemy wobec dwóch wartoœci typu
double?

4 Oto taka sytuacja. Niestety nie zadzia³a to poprawnie. Skoro wartoœci 5.1 oraz 5.9 (czyli
typu double) zosta³y wys³ane wyra¿eniu lambda obs³uguj¹cemu wartoœci typu int, to
nast¹pi³o ich obciêcie do typu int. Zatem wyra¿enie lambda porówna³o czy (5 < 5).
Wartoœci¹ tego wyra¿enia jest false, bo przecie¿ 5 nie jest mniejsze od 5.
Wniosek? Nasze wyra¿enie lambda nie nadaje siê do porównywania wartoœci typu
double. Nie jest uniwersalne.

Ten k³opot rozwi¹zuje mo¿liwoœæ wytworzenia uogólnionego wyra¿enia lambda, na
które pozwala nam standard C++14.

5 Oto jego definicja. Zacytujmy:

auto  czy_mniejsze_uniwersalne = [] (auto m, auto k) { return m < k; };

Jak widaæ, zamiast okreœlaæ typ argumentów m i k postawiliœmy tam s³owa auto. Dziêki
temu, stworzyliœmy jakby szablon wyra¿eñ lambda o danej nazwie. Takie uogólnione
wyra¿enie lambda mo¿na zastosowaæ do wartoœci ró¿nych innych typów. (Oczywiœcie
takich, wobec których operator < ma sens). Oto kilka takich sytuacji.

6 U¿ycie wyra¿enia lambda czy_mniejsze_uniwersalne wobec argumentów typu (int, int).
Dzia³a, podobnie jak to poprzednie (3).

7 U¿ycie wobec argumentów typu (double, double). Dzia³a poprawnie, czego poprzednia
lambda (4) nie potrafi³a.

8 U¿ycie wobec argumentów typu (char, char). Tak¿e dzia³a poprawnie.

9 Dwa argumenty naszego uogólnionego wyra¿enia lambda wcale nie musz¹ byæ tego
samego typu. Przecie¿ ka¿dy z nich ma swoje w³asne okreœlenie auto. Oto wiêc u¿ycie
tego wyra¿enia wobec pary argumentów  (int, double). Jak widaæ, tak¿e i to dzia³a
poprawnie.

Ba A oto bardziej karko³omne zastosowanie. Porównanie argumentów (char, int), a potem Bb
argumentów (char, double). (Patrz¹c na ekran i sprawdzaj¹c, ¿e czy i jak to dzia³a,
pamiêtaj ¿e kod ASCII znaku 'p' to 112).

@
Pora na podsumowanie: Uogólnione wyra¿enie lambda to narzêdzie bardzo wygodne
i bardzo proste w u¿yciu. Sprawia, ¿e wyra¿enie lambda, które w³aœnie tworzymy,
mo¿e byæ bardziej uniwersalne, bo mo¿na je zastosowaæ do wielu ró¿nych typów
argumentów.

X Ambitnym wyjaœniam, ¿e ca³y mechanizm uogólnionego lambda
polega na tym, ¿e kompilator wyra¿enie lambda zamienia nie na obiekt
funkcyjny maj¹cy funkcjê sk³adow¹ operator(), ale na obiekt funkcyjny
maj¹cy szablon funkcji sk³adowej operator(). W zale¿noœci jakie podajemy
argumenty aktualne naszemu wyra¿eniu lambda, kompilator produkuje
tak¹ lub inn¹ prze³adowan¹ wersjê tego operatora().
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Jak widaæ, ca³y spryt uogólnionego wyra¿enia lambda realizowany jest za pomoc¹
szablonu. Szablony zaœ, jak to ju¿ kiedyœ ustaliliœmy, to nie

v run-time polimorfizm,

innymi s³owy wielopostaciowoœæ zrealizowana ju¿ trakcie pracy programu (za 
pomoc¹ funkcji wirtualnej),

v lecz compile-time polimorfizm

inaczej: wielopostaciowoœæ zrealizowana w trakcie kompilacji (za pomoc¹
szablonu).

Przyznam siê, ¿e nie lubiê tych uogólnionych wyra¿eñ lambda nazywaæ poli morficz -
nymi. Niepotrzebnie kojarzy siê to z funkcjami wirtualnymi, a – co tu du¿o mówiæ – ten 
mechanizm nie dorasta funkcjom wirtualnym do piêt.

B.7.2 Przyk³ad wychwycenia po³¹czonego z inicjalizacj¹

Jak wiadomo, wyra¿enie lambda mo¿e wychwyciæ jakieœ lokalne obiekty auto ma -
tyczne dostêpne w zakresie, w którym nast¹pi³o. Dziêki temu mo¿e z nich korzystaæ
w swoim ciele.

+ C++14 daje nam dodatkow¹ mo¿liwoœæ: 

Na liœcie wychwytywania mo¿emy zdefiniowaæ jakiœ dodatkowy obiekt przydatny
nam w ciele wyra¿enia. W dodatku ju¿ tam, na liœcie wychwytywania mo¿emy
inicjalizowaæ go jakimœ wyra¿eniem.

Mówi¹c œciœlej:

Jeœli na liœcie wychwytywania umieœcimy nazwê z inicjalizacj¹:

nazwa = wyra¿enie_inicjalizacyjne;
to tak, jakbyœmy zdefiniowali zmienn¹ i inicjalizowali j¹. Jej zakres, to zakres cia³a
wyra¿enia lambda. Jej typ jest taki, jakby przed jej nazw¹ sta³o s³owo auto, (czyli
wynika on z typu wyra¿enia inicjalizacyjnego).

Co ciekawe i bardzo wygodne – w wyra¿eniu inicjalizuj¹cym tê zmienn¹, mo¿emy
wykorzystaæ nawet nazwy lokalnych (automatycznych) obiektów dostêpnych w za -
kre sie, w którym nasz¹ lambdê tworzymy.

Jeœli potrafisz sobie wyobraziæ wyra¿enie lambda jako obiekt funkcyjny, to
przedstawiony tu mechanizm mo¿esz rozumieæ jako mo¿liwoœæ dodania do
lambdy nowych danych sk³adowych

Te i dalsze interesuj¹ce szczegó³y zobaczymy w programie poni¿ej.

wII
I `$  - re set numerkow
#include <iostream>
#include <memory>
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

int h = 1; 1
int k = 12;
double e = 2.71;

// definicja wyra¿enia lambda
auto  impakt = [obj = 5,  h = h + 400,  zmienna = k * (k + 1),  &ref = e] () 2
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{
// k = 1;   b³¹d, bo k nie by³o wychwycone (s³u¿y jednie do inicjalizacji) 3

// e = 1.0; b³¹d (jak wy¿ej) 4
ref = ref + 10; 5
// zmienna++;  ¬modyfikacja dozwolona tylko jeœli lambda... 

// ...ma przydomek mutable 6

cout << "obj " << obj
<< ", h = " << h 7
<< ", zmienna = " << zmienna
<< ", ref = " << ref
<< endl;

return;
};

impakt(); // wykonanie wyra¿enia lambda   8
cout << "Po wykonaniu lambdy impakt  h = " << h << endl; 9

}

 Tak wygl¹da³ bêdzie ekran po wykonaniu tego programu

obj 5, h = 401, zmienna = 156, ref = 12.71
Po wykonaniu lambdy impakt  h = 1

 Omówienie

2 W naszym programie definiujemy wyra¿enie lambda. Definiujemy je (dla uprosz -
czenia) nie w wywo³aniu jakiejœ funkcji algorytmu, ale – ¿e tak powiem – w postaci
„wolno stoj¹cej”. Zostaje ono zapisane w obiekcie lambda o nazwie impakt. Fakt, ¿e tak
w³aœnie post¹piliœmy nie ma nic wspólnego z przedmiotem obecnego paragrafu. Po
prostu dziêki temu, unikn¹³em koniecznoœci definiowania funkcji -algorytmu.
Jak widzisz, lista wychwytywania (czyli to, co jest zamkniête w kwadratowym
nawiasie) jest doœæ rozbudowana, jest w niej kilka cz³onów oddzielonych przecinkami.

[obj = 5,  h = h + 400,  zmienna = k * (k + 1),  &ref = e] 

Jest ich a¿ tyle, bo chcê pokazaæ ró¿ne warianty nowego typu zapisu wychwytywania
z inicjalizacj¹. Nie przera¿aj siê jednak, zwykle zastosujesz tylko jeden, no mo¿e dwa
takie cz³ony. Omówimy je po kolei.

cz³on:  obj = 5

Taki zapis na liœcie wychwytywania odpowiada jakby zapisowi
auto obj = 5; // pseudokod

co oznacza nastêpuj¹ce polecenie dla kompilatora: Zdefiniuj w ramach tego wyra¿enia
lambda lokaln¹ zmienn¹ o nazwie obj i inicjalizuj j¹ wartoœci¹ wyra¿enia (5). Wyra¿enie 
to jest (jak wiadomo) typu int, wiêc niech zmienna obj bêdzie w³aœnie takiego typu.

cz³on:   h = h +400

Taki zapis mówi kompilatorowi, ¿e chcielibyœmy, aby zdefiniowa³ lokalny obiekt
o nazwie h i inicjalizowa³ go wyra¿eniem (h + 400). Ale uwaga: to h stoj¹ce na prawo od
znaku = (czyli w wyra¿eniu inicjalizacyjnym) to zupe³nie inne h ni¿ to po lewej.
Dotyczy ono jakiegoœ h, które istnieje i jest dostêpne w zakresie, w którym akurat nasz¹
lambdê definiujemy. W tym przypadku bêdzie to obiekt 1 o nazwie h, zdefiniowany
w zakresie funkcji main.
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+ Zapamiêtaj to. Nawet jeœli mamy tê sam¹ nazwê po jednej i drugiej stronie znaku =
w wyra¿eniu wychwytuj¹cym, np.:

h = h

owo h z lewej, oznacza lokalny obiekt, który definiujemy na u¿ytek cia³a wyra¿enia
lambda, zaœ to h z prawej jest nazw¹ jakiegoœ obiektu, który powinien byæ dostêpny
w zakresie, w którym nasz¹ lambdê definiujemy.

Aby unikn¹æ pomy³ek i nieporozumieñ, zwykle dajê tym lokalnym obiektom inne
nazwy, ni¿ maj¹ obiekty stoj¹ce po prawej. Przyk³ad tego widzisz na nastêpnej pozycji
listy wychwytywania, czyli...

cz³on:    zmienna = k * (k + 1)

Tutaj sprawa jest jasna i czytelna, wiêc nie trzeba tego objaœniaæ. Dodam wiêc tylko, ¿e
obiekt o nazwie k zosta³ tu tylko u¿yty w wyra¿eniu inicjalizuj¹cym, ale to wcale nie
znaczy, ¿e zosta³ wychwycony. Zreszt¹ zobacz, próba u¿ycia go w ciele wyra¿enia
lambda (3) wywo³a b³¹d kompilatora. (Dlatego tê instrukcjê musia³em opatrzyæ
znakami komentarza).

cz³on:    &ref = e

A to jest definicja referencji (przezwiska) o nazwie ref, które od razu dowiaduje siê
(dziêki inicjalizacji), ¿e jest przezwiskiem obiektu e. Sam obiekt e nie jest wychwy -
cony, wiêc u¿ycie go w ciele (4) by³oby b³êdem. Poniewa¿ jednak wytworzyliœmy
w³aœnie referencjê do tego obiektu, to mo¿na z niego korzystaæ za jej pomoc¹ (5).

6 Przypominam, ¿e wprawdzie wyra¿enia lambda pozwalaj¹ nam wychwyciæ jakieœ
obiekty przez wartoœæ (czyli przez kopiê), ale kompilator nie pozwoli nam tych kopii
modyfikowaæ. Aby to by³o mo¿liwe, powinniœmy nasz¹ lambdê opatrzyæ przy dom -
kiem mutable (zob. Opus §30.3.5). Poniewa¿ akurat tego nie zrobiliœmy, musia³em
instrukcjê 6 uj¹æ w komentarz.

7 Oto jest instrukcja, w której wypisujemy na ekranie wartoœci ró¿nych obiektów
dostêpnych nam w ramach cia³a naszego wyra¿enia lambda. Na ekranie mo¿esz
zobaczyæ na przyk³ad wartoœæ lokalnego obiektu h (401).

9 Potem, po zakoñczeniu definicji wyra¿enia lambda i po wykonaniu go (8), wypi su -
jemy wartoœæ tego h, które by³o zdefiniowane w funkcji main. Jak widaæ ta wartoœæ nie
zosta³a zmieniona i nadal wynosi 1.

@
Podsumujmy. C++14 wzbogaci³ mo¿liwoœci listy wychwytywania wyra¿eñ lambda.
Mo¿emy tam wytwarzaæ (i inicjalizowaæ) nowe pomocnicze obiekty, z których
chcemy skorzystaæ w ciele wyra¿enia lambda.

  
 

Inicjalizacja tych pomocniczych obiektów mo¿e byæ dowolnym wyra¿eniem – nawet
korzystaj¹cym z obiektów dostêpnych w zakresie, w którym nasz¹ lambdê defi niu -
jemy. O pewnym szczególnym zastosowaniu takiej inicjalizacji porozmawiamy w na -
stêp nym paragrafie.

B.7.3 Przyk³ad wychwycenia na zasadzie przeniesienia (move)

Jak wiemy, lista wychwytywania pozwala wyra¿eniu lambda uzyskaæ dostêp do
obiektów przez wartoœæ, czyli przez kopiê (albo przez sporz¹dzenie referencji do
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danego obiektu). A co bêdzie, jeœli interesuj¹cego nas obiektu nie da siê kopiowaæ,
wolno go tylko przenosiæ?

To znaczy, ¿e informacjê zawart¹ w tym obiekcie mo¿na jedynie wyj¹æ
z jednego obiektu i w³o¿yæ do drugiego. Nie mo¿e ona byæ w obu obiektach
równoczeœnie.

Wyra¿enie lambda nie mo¿e takiego obiektu wychwyciæ przez wartoœæ (kopiê).

Przyk³adem takich niekopiowalnych obiektów s¹ „sprytne wskaŸniki” realizowane
przez biblioteczn¹ klasê std::unique_ptr. (Opus §27.7.1). 

Jeœli w programie pos³ugujemy siê nimi, to jak sprawiæ, ¿eby nasze wyra¿enie lambda
by³o zdolne wychwyciæ taki wskaŸnik? W C++11 takiego obiektu wychwyciæ siê nie
da³o. C++14 ju¿ nam to umo¿liwia. O tym teraz porozmawiamy.

Sprawê rozwi¹zuje bardzo prosto poznana w poprzednim paragrafie inicjalizacja na
liœcie wychwytywania. Zobaczmy to w przyk³adzie. Bêd¹ w nim dwa wyra¿enia
lambda. Jedno wychwyci sprytny wskaŸnik do pojedynczego obiektu, a drugie – do
tablicy obiektów.

wII
I `$  - re set numerkow
#include <iostream>
#include <memory>
using namespace std;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
struct Tklasa 1
{
    int skladnik = 0;
    ~Tklasa() {
        cout << "Destruktor ~Tklasa" << endl; 2
    }
};

//*****************************************************************************************************************
int main()
{

cout << "Definicja sprytnego wskaznika do pojedynczego obiektu\n";
unique_ptr<Tklasa>    spryt { new Tklasa } ;   3

    {   // lokalny zakres w celach szkoleniowych ------------------- 4

auto lambda1 = [sw = std::move(spryt) ] () 5
        {
            sw->skladnik = 4;
            cout << "Wykonuje sie lambda1" << endl;
        }; 6

if(!spryt) 7
cout << "A spryt  NIE ma juz prawa w³asnoœci " << endl;

cout << "Przed wykonaniem lambdy" << endl;
lambda1();   // 1. wykonanie lambdy 8
lambda1();   // 2. wykonanie lambdy

cout << "--- Teraz nastapi koniec zakresu istnienia lambdy1\n";
    } // koniec lokalnego zakresu ------------------------- 9
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  cout << "--- Skonczyl sie zakres istnienia lambdy1\n";

cout << "PROBY Z TABLICA" << endl;

// sprytny wskaŸnik do tablicy 5-elementowej (z rezerwacja tej tablicy)
constexpr int rozmiar = 5;
unique_ptr<Tklasa[]>    wsktab { new Tklasa[rozmiar] } ; Ba

{ // drugi lokalny  zakres (w celach szkoleniowych) ============= Bb

auto lamTab = [stab = std::move(wsktab),   rozmiar] () Bc
 {

for(int i = 0 ; i < rozmiar ; ++i){
stab[i].skladnik = i;

}
cout << "Pracuje lamTab\n";

        }; Bd

cout << "Przed wywolaniem lamTab\n";
lamTab(); Be
lamTab();
cout << "=== Zakonczyl sie obszar istnienia lamTab" << endl;

} // koniec lokalnego zakresu ============================ Bf
cout << "=== Koniec funkcji main" << endl;

}

 

Na ekranie pojawi siê tekst:

Definicja sprytnego wskaznika do pojedynczego obiektu
A spryt  NIE ma juz prawa w³asnoœci 7
Przed wykonaniem lambdy
Wykonuje sie lambda1
Wykonuje sie lambda1
--- Teraz nastapi koniec zakresu istnienia lambdy1
Destruktor ~Tklasa 9
--- Skonczyl sie zakres istnienia lambdy1
PROBY Z TABLICA
Przed wywolaniem lamTab
Pracuje lamTab
Pracuje lamTab
=== Zakonczyl sie obszar istnienia lamTab
Destruktor ~Tklasa Bf
Destruktor ~Tklasa
Destruktor ~Tklasa
Destruktor ~Tklasa
Destruktor ~Tklasa
=== Koniec funkcji main

 Omówienie

O bibliotecznej klasie „sprytnych wskaŸników” unique_ptr rozmawialiœmy w Opusie
w §27.7.1. S³u¿y ona do tworzenia obiektów zachowuj¹cych siê podobnie jak
wskaŸniki. W sprytnym wskaŸniku mo¿esz przechowaæ adres jakiegoœ obiektu, który
wytwo rzy³eœ w zapasie pamiêci operatorem new. Sprytny wskaŸnik ma tê dodatkow¹
zdol noœæ, ¿e gdy koñczy siê czas jego ¿ycia, to – ¿e tak powiem – „poci¹ga on za sob¹
do grobu” obiekt, którego adres przechowywa³. Jak sprytny wskaŸnik to robi? Po

58 Nowoœci C++14 w wyra¿eniach lambda

B
  .

akyzêj y
hcec e

w
o

N :keta
d

o
D

41++
C 

u
dra

d
nats 

o
d e

n
oz

da
w

or
p

w



prostu w jego destruktorze jest instrukcja delete kasuj¹ca obiekt, którym siê do tej pory
opiekowa³.

Jak wiemy, mo¿e byæ wiele wskaŸników wskazuj¹cych na ten sam obiekt. W przy -
padku sprytnych wskaŸników mog³oby to byæ groŸne. WyobraŸ sobie, ¿e na jeden
obiekt stworzony w zapasie pamiêci operatorem new wskazuje kilka sprytnych wskaŸ -
ników. Gdy jednemu z tych sprytnych wskaŸników skoñczy siê czas ¿ycia, jego
destruktor zlikwiduje cenny obiekt w zapasie pamiêci. Jeœli pozosta³e wskaŸniki nadal
bêd¹ chcia³y z tym „cennym” pracowaæ – wywo³a to katastrofê.

Aby tej katastrofy unikn¹æ, sprytne wskaŸniki unique_ptr stosuj¹ zasadê, ¿e tylko jeden
z nich mo¿e w danej chwili znaæ adres naszego obiektu z zapasu pamiêci. Jeœli przy -
piszemy taki wskaŸnik do jakiegoœ innego

spryciarz_nowy = spryciarz_stary;

to odbêdzie siê to nie na zasadzie skopiowania cennego adresu, ale na zasadzie
przeniesienia go. Innymi s³owy spryciarz_stary przeka¿e cenny adres sprycia rzo wi_no we -

mu, a sam o tym adresie zapomni.

Niby to genialne, ale w przypadku gdybyœmy chcieli pracowaæ z takim obiektem
w ramach wyra¿enia lambda, to jak zorganizowaæ jego wychwycenie? Przecie¿ nie
mo¿na tego zrobiæ na zasadzie wychwycenia przez wartoœæ (czyli przez kopiê). Zatem
jak taki sprytny wskaŸnik mo¿e zostaæ wychwycony przez wyra¿enie lambda? 

Jak wychwyciæ: sprytny wskaŸnik do pojedynczego obiektu

3 Oto definicja sprytnego wskaŸnika o nazwie spryt. Jest on typu unique_ptr<Tklasa>, czyli
mo¿e siê opiekowaæ adresem obiektu typu Tklasa. (To taka pomocnicza klasa zdefi nio -
wana na górze programu 1). W nawiasie klamrowym widzimy, ¿e nasz sprytny
wskaŸnik jest od razu inicjalizowany. Czym? Adresem obiektu typu Tklasa, który
wytwarzamy operatorem new w zapasie pamiêci.

4 i 9 W celach szkoleniowych definiujemy sobie w programie pewien lokalny zakres.
Oczywiœcie w Twoim programie tak nie musisz robiæ. Mnie jest on potrzebny, by
pokazaæ Ci kiedy dok³adnie nast¹pi „poci¹gniêcie do grobu”.

5 Oto definicja prostego wyra¿enia lambda. Jego cia³o jest rozpisane na kilka linijek.
Dla uproszczenia naszej rozmowy definicja ta nie jest zapakowana do wywo -
³a nia jakiejœ funkcji-algorytmu, ale jest przypisana do obiektu lambda
o nazwie lambda1. (Podobnie robiliœmy w poprzednich przyk³adach, aby nie
za prz¹ taæ sobie dodatkowo g³owy algorytmami).

+ Zwróæ uwagê na listê wychwytywania. Tu jest kwintesencja tego programu. Definiu -
jemy tutaj jakiœ obiekt o nazwie sw i przypisujemy do niego wartoœæ wyra¿enia
move(spryt). Innymi s³owy sprawiamy tutaj, ¿e adres przechowywany w spryt zostaje
przeniesiony do obiektu sw. (O funkcji move rozmawialiœmy w Opusie §22.10).

Pytanko: jakiego typu jest obiekt sw? OdpowiedŸ: takiego jakby tam sta³o s³owo
zastêpcze auto.

auto sw = std::move(spryt); // czyli typu:  unique_ptr<Tklasa>

Tak sprawiliœmy, ¿e od tej pory obiektem wytworzonym operatorem new

(w instrukcji 3) opiekuje siê wy³¹cznie sprytny wskaŸnik sw.
W ciele wyra¿enia lambda1 stawiamy jakieœ przyk³adowe instrukcje korzystaj¹ce
z obiektu wskazywanego przez sw, nastêpnie stawiamy klamrê } koñcz¹c¹ definicjê
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tego cia³a. Potem 6 jest œrednik, bo to przecie¿ koniec d³ugiej instrukcji, która
rozpoczê³a siê w 5.

Ta d³uga instrukcja:
1) zdefiniowa³a wyra¿enie lambda i ...
2) zapamiêta³a je w obiekcie lambda o nazwie lambda1.

7 Jesteœmy znowu w zakresie funkcji main. Dla ciekawoœci sprawdzamy teraz sprytny
wskaŸnik o nazwie spryt. Jeœli jest w nim teraz ju¿ nullptr, to znaczy, ¿e naprawdê odda³
swój cenny skarb sprytnemu wskaŸnikowi sw.  Na ekranie widzimy 7, ¿e tak rzeczy -
wiœ cie siê sta³o.

8 Oto wykonanie naszego wyra¿enia lambda. Robiê to dwukrotnie, ¿ebyœ zobaczy³, ¿e
sprytny wskaŸnik sw istnieje ca³y czas, dopóki istnieje obiekt lambda1. Nie znika wiêc po 
wykonaniu funkcji lambda. Przecie¿ ktoœ móg³by wywo³aæ lambda1 po raz kolejny.

9 Oto nadchodzi koniec naszego „szkoleniowego” lokalnego zakresu, w którym zdefinio -
wa liœmy nasz obiekt lambda1. Tutaj wiêc obiekt lambda1 przestaje istnieæ. Skoro tak, to
przestanie równie¿ istnieæ jego (lokalny) sprytny wskaŸnik sw. W chwili swojej œmierci
ten¿e biblioteczny sprytny wskaŸnik sw wywo³uje swój destruktor, w którym (uwierz
mi na s³owo) jest instrukcja delete kasuj¹ca nasz obiekt Tklasa z zapasu pamiêci. To
w³aœnie moment „poci¹gniêcia do grobu”. Czy to dzia³a? Dzia³a, potwierdza to
gadaj¹cy destruktor 2, którego wypis pojawia siê na ekranie 9.

Jak wychwyciæ: sprytny wskaŸnik do tablicy obiektów

Poniewa¿ w zapasie pamiêci najczêœciej rezerwuje siê nie tyle pojedyncze obiekty, co
tablice takich obiektów, zobaczmy i tak¹ sytuacjê.

Ba Oto definicja sprytnego wskaŸnika mog¹cego pokazywaæ na tablicê obiektów typu
Tklasa. Jest on typu unique_ptr<Tklasa[ ]>. Ten nawias kwadratowy sprawia, ¿e sprytny
wskaŸnik dowiaduje siê, ¿e to, czym bêdzie siê opiekowaæ, jest tablic¹, zatem w razie
likwidacji ma pos³u¿yæ siê operatorem delete [ ] (a nie prostym delete).

Definiowany tutaj sprytny wskaŸnik (o nazwie wsktab) jest od razu inicjalizowany. Co
robi ta inicjalizacja? Wytwarza w zapasie pamiêci (operatorem new[ ]) piêcio elemen -
tow¹ tablicê obiektów typu Tklasa i jej adres przekazuje sprytnemu wskaŸ ni kowi. Od tej 
pory wsktab wie, któr¹ tablic¹ ma siê opiekowaæ.

Bb Znowu w celach wy³¹cznie ilustracyjnych definiujemy lokalny zakres. Oczywiœcie
w swoim programie nie musisz tego robiæ.

Bc Oto definicja drugiego wyra¿enia lambda w naszym przyk³adzie. Jej cia³o jest rozpisane 
na kilka linijek. Po nim nastêpuje œrednik Bd koñcz¹cy tê d³ug¹ instrukcjê definicji Bc.
Jak widzisz, to wyra¿enie lambda przypisane zostaje do obiektu lambda o nazwie
lamTab.
Dla nas najwa¿niejsza jest tutaj lista wychwytywania. Oto jej pierwszy cz³on:

stab = std::move(wsktab)    // czyli jakby:  auto stab = std::move(wsktab)

Jest to definicja lokalnego (dla lambdy) obiektu o nazwie stab. Jakiego jest on typu?
Takiego jak wyra¿enie inicjalizuj¹ce go. Wyra¿eniem inicjalizuj¹cym jest wywo³anie
bibliotecznej funkcji move. Sprawia ona, ¿e cenny adres przechowywany w sprytnym
wskaŸniku wsktab zostanie stamt¹d wyjêty i w³o¿ony do sprytnego wskaŸnika stab. (Od
tej pory to wskaŸnik stab odpowiada za ewentualne „poci¹gniêcie do grobu” tablicy,
natomiast wsktab staje siê bezrobotny).
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Aby móc w wyra¿eniu lambda pracowaæ z t¹ tablic¹, powinniœmy znaæ jej rozmiar.
Za³atwia to drugi cz³on listy wychwytywania (Bc). Jak widaæ, tê wartoœæ wy chwy tu -
jemy po prostu przez wartoœæ.

Be Oto dwukrotne wywo³anie funkcji lambda lamTab. Robiê to dwukrotnie, ¿ebyœ nie
pomyœla³, ¿e to zakoñczenie wykonywania lamTab spowoduje likwidacjê tablicy. Nie!
Przecie¿ tablica mo¿e byæ potrzebna w sytuacji, gdybyœmy lambdê chcieli wywo³aæ po
raz trzeci.
Likwidacja tablicy nast¹pi dopiero wtedy, gdy bêdzie ginê³a sama lambda. A kiedy siê
to stanie? Ju¿ za chwilê. To w³aœnie w tym celu w programie utworzy³em lokalny
zakres BbÖBf.

Bf Poniewa¿ lamTab jest zdefiniowana w tym zakresie, wiêc teraz zostaje zlikwidowana. Na 
ekranie mo¿emy zobaczyæ teksty potwierdzaj¹ce, ¿e sprytny wskaŸnik (bêd¹cy czêœci¹
lambdy) na chwilê przed sw¹ œmierci¹ wywo³a³ operator delete[ ] likwiduj¹cy tablicê.
Dowiadujemy siê o tym znowu dziêki gadaj¹cemu destruktorowi elementów tablicy.
To on wypisa³ na ekranie stosowne wypisy Bf.

Podsumujmy

W tym paragrafie dowiedzieliœmy siê, ¿e wprowadzenie w C++14 nowoœci jak¹ jest
mo¿liwoœæ definiowania na liœcie wychwytywania nowych lokalnych obiektów (wraz
z ich inicjalizacj¹) – otworzy³o dodatkowe drzwi. Mo¿na teraz wychwytywaæ obiekty
na zasadzie ich przenoszenia (a nie tylko na zasadzie kopiowania).

  
 

Zwykle wystarcza nam kopiowanie. Bywaj¹ jednak obiekty, których informacji nie
mo¿na kopiowaæ; mo¿na j¹ tylko przenosiæ. Takie s¹ na przyk³ad sprytne wskaŸniki
unique_ptr. Tutaj zobaczyliœmy, jak praktycznie zrealizowaæ takie wychwytywanie
metod¹ przenoszenia.

@

B.8 C++14 a funkcje constexpr

B.8.1 Zniesienie wielu ograniczeñ w ciele funkcji constexpr

W skrócie mówi¹c, funkcje constexpr to funkcje, które mog¹ zostaæ uruchomione
jeszcze przez kompilator, po to by obliczy³y (i zwróci³y jako swój rezultat) jak¹œ sta³¹
typu constexpr (czyli, ¿artobliwie mówi¹c, sta³¹ „odwieczn¹”).

Te sta³e „odwieczne” s¹ kompilatorowi potrzebne na przyk³ad przy definio -
waniu wielkoœci tablic, czy te¿ w etykietach case, czy jako wartoœci para me -
trów szablonów.

O funkcjach constexpr rozmawialiœmy w Opusie wielokrotnie:

· §6.21 – Funkcje constexpr

· §6.21.1 – Wymogi, które musi spe³niaæ funkcja constexpr (w stan dar -
dzie C++11)

· §16.22 – Funkcje sk³adowe z przydomkiem constexpr

· §21.13 – Konstruktory constexpr mog¹ wytwarzaæ obiekty constexpr.

Jak pamiêtasz, w standardzie C++11 s¹ ostre ograniczenia dotycz¹ce tego, jakie
instrukcje mog¹ siê znajdowaæ w cia³ach funkcji constexpr. Najkrócej mówi¹c: w funk -
cji constexpr mo¿e byæ tylko jedna instrukcja return, a przy niej mo¿emy ewen tualnie
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postawiæ wyra¿enie sk³adaj¹ce siê z prostych operacji arytmetycznych lub wywo³ania
innej funkcji constexpr. Nie mo¿na wiêc w ciele funkcji constexpr u¿yæ ani instrukcji if,
ani switch, ani ¿adnej pêtli np. for, while. Nie mo¿na te¿ zdefiniowaæ tam jakichœ
pomocniczych zmiennych.

Standard C++14 znosi bardzo wiele z tych ograniczeñ. Teraz mo¿na ju¿ u¿ywaæ
instrukcji pêtli, instrukcji switch, if, mo¿na te¿ definiowaæ swoje zmienne (byle typu
zdolnego do tworzenia obiektów typu constexpr).

  
 

Poni¿ej zobaczymy zestawienie tego, czego nadal nie wolno, ale sam przyznasz, ¿e to
ju¿ nie s¹ ¿adne dotkliwe ograniczenia naszej fantazji twórczej:

Cia³o funkcji constexpr mo¿e zawieraæ dowolne instrukcje z wyj¹tkiem:

v deklaracji asm

to deklaracja, któr¹ mo¿na przekazaæ jakieœ informacje asemblerowi; nie
rozmawialiœmy o tym, bo to, czy ta deklaracja jest w ogóle mo¿liwa i jakie
informacje mo¿na przekazaæ asemblerowi, zale¿ne jest od implementacji
konkretnego kompilatora,

v instrukcji goto,

(i tak zawsze odradza³em u¿ywanie tej instrukcji)

v bloku try

(no bo kto to s³ysza³, ¿eby w czasie kompilacji rzucaæ wyj¹tki!)

v definicji zmiennych typu nie-literalnego,

(czyli niezdolnego do tworzenia sta³ych constexpr)

v ani maj¹cych przydomek static lub thread_local,

o thread_local nie rozmawialiœmy, ale jest to przydomek ze standardowej
biblioteki do programowania wielow¹tkowego,

v ani takich zmiennych, które nie maj¹ inicjalizacji,

v ani instrukcji modyfikuj¹cej zmienn¹, której czas ¿ycia rozpocz¹³ siê w ramach
funkcji constexpr. Nale¿¹ do tego te¿ sytuacje wywo³ania jakiejœ funkcji sk³a -
dowej nie-constexpr i równoczeœnie niestatycznej (czyli zwyk³ej).

Warto przypomnieæ, ¿e tak¿e w C++14 (podobnie jak w C++11) funkcja constexpr nie
mo¿e byæ virtual, jej argumenty musz¹ byæ constexpr, a jej rezultat ma byæ typu
literalnego (czyli zdolnego do posiadania sta³ych typu constexpr).

Zrozumia³e jest chyba, ¿e skoro funkcja constexpr ma dzia³aæ w trakcie kompilacji, to
nie powinniœmy w niej umieszczaæ akcji mo¿liwych tylko w czasie prawdziwego
wykonania programu. Na przyk³ad nie powinniœmy w niej próbowaæ uruchamiaæ
operatora new (w celu tworzenia obiektów w zapasie pamiêci).

Zobaczymy teraz przyk³ad, w którym s¹ dwie funkcje typu constexpr. Bêdzie to nowa
realizacja znanych nam z §6.21.2 funkcji obliczaj¹cych silniê i wartoœæ sinusa.

wII
I `$  - re set numerkow
#include <iostream>
#include <memory>
#include <cmath>
using namespace std;
//*****************************************************************************************************************
constexpr  double pi = 3.141592 ;
//*****************************************************************************************************************
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constexpr unsigned long long silnia(int ile) 1
{

unsigned long long s = 1;
switch(ile) // dozwolona w C++14 instrukcja switch
{
case  0: case 1:

return s;

default:
for(int n = 1 ; n <= ile ; ++n)  // dozwolona w C++14 pêtla for
{

s = s * n;
}
return s;

} // koniec switch
return s;

}
//*****************************************************************************************************************
constexpr  unsigned long long silnia_5 = silnia(5); 2
//*****************************************************************************************************************
constexpr double stopnie_na_radiany(double stopni) 3
{

return pi * stopni / 180.0;
}
//*****************************************************************************************************************
constexpr  double sinus_stopni(double x, int wyrazow = 10) 4
{

x = stopnie_na_radiany(x) ; 5

double wynik { }; 6

for(int n = 0 ; n <= wyrazow ; ++n) 7
{

int znak_wyrazu = ( (n%2) ? (-1) : (1) ) ;   8
int wykladnik = (2*n +1); 9

long double potega_x = x;
for(int i = 1 ; i < wykladnik ; i++) // obliczenie potêgi  x Ba
{

potega_x *= x;
}
double wyraz_ciagu  = znak_wyrazu * potega_x / silnia(wykladnik); Bb
wynik += wyraz_ciagu;  Bc

}
return wynik; Bd

}
//*****************************************************************************************************************
constexpr double  sinus_30 = sinus_stopni(30); Be
constexpr double  sinus_45 = sinus_stopni(45);
constexpr double  sinus_60 = sinus_stopni(60);
constexpr double  sinus_90 = sinus_stopni(90);
constexpr double  sinus_120 = sinus_stopni(120);
constexpr double  sinus_180 = sinus_stopni(180);
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constexpr  double tablica_sinusow[ ]  // co 2.5 stopnia  Bf
{

sinus_stopni(0),
sinus_stopni(2.5),
sinus_stopni(5),
sinus_stopni(7.5),
sinus_stopni(10)
// i tak dalej

};
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

constexpr  unsigned long long silnia_8 = silnia(8); Bg
// Te silnie i sinusy powinny ju¿ byæ obliczone w trakcie kompilacji
cout << "silnia_5 = " << silnia_5 << ", silnia_8 = " << silnia_8 << endl; Bh

cout << "sinus_30 = " << sinus_30
<< "\tsinus_45 = " << sinus_45
<< "\tsinus_60 = " << sinus_60
<< "\nsinus_90 = " << sinus_90
<< "\tsinus_120 = " << sinus_120
<< "\tsinus_180 = " << sinus_180
<< endl;

for(int elem = 0 ; elem < 5 ; ++elem)
{

cout << "tablica_sinusow[" << elem << "] = " << tablica_sinusow[elem] << endl; Bi
}
cout << "Oczywiscie funkcji constexpr wolno uzyc rowniez jako zwyklej\n";
for(int kat = 0 ;  kat <= 180 ; kat += 45)
{

double wynik = sinus_stopni(kat); Bj
cout << "kat " << kat << " stopni, \tsinus = " << wynik  << endl;;

}
}

 Na ekranie wypisany zostanie tekst

silnia_5 = 120, silnia_8 = 40320
sinus_30 = 0.5 sinus_45 = 0.707107 sinus_60 = 0.866025
sinus_90 = 1 sinus_120 = 0.866026 sinus_180 = 6.55001e-07
tablica_sinusow[0] = 0 Bi
tablica_sinusow[1] = 0.0436194
tablica_sinusow[2] = 0.0871557
tablica_sinusow[3] = 0.130526
tablica_sinusow[4] = 0.173648
Oczywiscie funkcji constexpr wolno uzyc rowniez jako zwyklej
kat 0 stopni, sinus = 0 Bj
kat 45 stopni, sinus = 0.707107
kat 90 stopni, sinus = 1
kat 135 stopni, sinus = 0.707107
kat 180 stopni, sinus = 6.55001e-07
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 Ko ment arz do tego pro gramu

1 Oto definicja funkcji constexpr obliczaj¹cej silniê. Jak widzisz, w jej ciele jest nie do pusz -
czalna do tej pory definicja zmiennej pomocniczej (o nazwie s). Teraz, w myœl
standardu C++14, wolno nam tak¹ zmienn¹ zdefiniowaæ, bo:

v jest ona typu literalnego, czyli zdolnego do tworzenia sta³ych dos³ownych
swojego typu. Typ long long oczywiœcie ma tê cechê. (Oto przyk³ad sta³ej
dos³ownej typu long long:   45LL).

v jest ona inicjalizowana (u nas: wartoœci¹ 1),

v nie ma przy niej ¿adnych dodatkowych przydomków static, thread_local wspo -
mnia nych powy¿ej.

W ciele naszej funkcji widzisz zwyk³e u¿ycie instrukcji switch i pêtli for (niedo -
puszczalnych przecie¿ w standardzie C++11).

Nie bêdê omawia³ dzia³ania tej funkcji, bo przecie¿ o obliczaniu silni rozmawialiœmy w  
§6.21.2. Tam te¿ mo¿esz sprawdziæ, jak to robiliœmy za pomoc¹ rekurencji, skoro tych
wszystkich obecnych udogodnieñ nie wolno by³o jeszcze stosowaæ. Pamiêtaj jednak,
¿e pokazujê teraz now¹ wersjê tej funkcji nie po to, by powiedzieæ, ¿e jedna z nich jest
lepsza/gorsza. Celem tego przyk³adu jest pokazanie, ¿e teraz, w C++14, masz wiêksz¹
swobodê, bo wolno Ci wiêcej.

2 Oto definicja globalnego obiektu constexpr o nazwie silnia_5. Jego wyra¿enie inicjali -
zacyjne to wywo³anie funkcji silnia. To wywo³anie odbêdzie siê jeszcze w czasie
kompilacji. Kompilator wywo³a tê funkcjê z argumentem 5, a rezultat wstawi do
definiowanego tutaj obiektu.

4 Oto definicja funkcji constexpr o nazwie sinus_stopni. Pos³u¿y nam ona do obliczania
sinusa. Przypomnê, ¿e wartoœæ sinusa danego k¹ta x (podanego w radianach) mo¿na
obliczyæ na podstawie s³ynnego wzoru Taylora. Jego rozwiniêcie to suma takich
wyra¿eñ:

sin( )
! ! ! !

x x
x x x x

= - + - + -
3 5 7 9

3 5 7 9
K

 W §6.21.2 funkcjê tê zrealizowaliœmy tak:

constexpr double nasz_sinus(double x)
{

return     x
- (x*x*x) /silnia(3)
+ (x*x*x*x*x)/silnia(5)
- (x*x*x*x*x*x*x) / silnia(7)
+ (x*x*x*x*x*x*x*x*x) / silnia(9);

}

Jak widaæ, w tej funkcji zdecydowaliœmy siê na obliczanie sumy tylko piêciu
pierwszych wyrazów tego ci¹gu. Ka¿dy z tych cz³onów sumowania musieliœmy
napisaæ w tym wyra¿eniu dos³ownie. Nie mo¿na by³o sobie pomóc za pomoc¹ pêtli for,
bo przecie¿ C++11 nie pozwala³ na pêtle w ciele funkcji constexpr.

Porównajmy teraz, jak to zrobiliœmy korzystaj¹c z mo¿liwoœci C++14

W linii 4 widzisz, ¿e pierwszym argumentem naszej funkcji sinus_stopni jest zadany
k¹t – to oczywiste. Ale jest jeszcze drugi argument. Za jego pomoc¹ mo¿emy
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zdecydowaæ ile pierwszych wyrazów ci¹gu ma uczestniczyæ w obliczeniach. W ten
prosty sposób zdecydujemy z jak¹ dok³adnoœci¹ chcemy dokonaæ obliczeñ. Argument
ten ma okreœlon¹ wartoœæ domnieman¹ = 10, co oznacza naprawdê du¿¹ dok³adnoœæ
obliczeñ.

5 To zupe³ny drobiazg. Wzór Taylora na sinus wymaga podania mu k¹ta
w radianach, a nie w stopniach. My jednak wolimy podawaæ wartoœci k¹ta
w stopniach. Zatem funkcja sinus_stopni wysy³a przysy³an¹ jej wartoœæ stopni

do pomocniczej funkcji stopnie_na_radiany 2, aby jej te stopnie przeliczy³a na
radiany.  Jak widaæ, wolno nam z cia³a funkcji constexpr wywo³aæ inn¹ funkcjê
constexpr. (Oczywiœcie Ciê to nie dziwi, bo to da³o siê zrobiæ nawet w C++11).

6 A to jest definicja pomocniczej zmiennej na wynik obliczeñ. Jak widaæ, C++14 pozwala
nam (w ciele funkcji constexpr) zdefiniowaæ tê pomocnicz¹ zmienn¹, bo zmienna ta
spe³nia warunki, ¿e:

a) jest typu literalnego,

b) jej typ nie ma przydomka static, (ani thread_local),

c) w definicji tej jest od razu inicjalizacja { } wartoœci¹ domnieman¹ (dla typu
double oznacza to zero).

7 Oto instrukcja for, mo¿liwa w ciele funkcji constexpr od czasu C++14. W ka¿dym obiegu
tej pêtli obliczaæ bêdziemy wartoœæ kolejnego wyrazu ci¹gu (szeregu) Taylora.

8 Poniewa¿ znak poszczególnych wyrazów siê zmienia, zatem definiujemy pomocnicz¹
zmienn¹ o nazwie znak_wyrazu, która przyjmuje wartoœæ +1 dla wyrazów (n) parzystych,
a -1 dla n nieparzystych.

9 We wzorze na rozwiniêcie szeregu Taylora widzimy, ¿e w poszczególnych wyrazach
wystêpuje potêgowanie. Wyk³adnik tej potêgi dla danego wyrazu ci¹gu obliczymy
wed³ug wzoru (2*n + 1), gdzie n jest numerem wyrazu ci¹gu (numerujemy od zera).

Ba A teraz samo potêgowanie. Robimy je „rêcznie”, za pomoc¹ pêtli for,
„rêcznie” – bo nie ma gwarancji, ¿e biblioteczna funkcja potêguj¹ca std::pow
ma przydomek constexpr wymagany w tej sytuacji.

Bb Maj¹c ju¿ przygotowane wszystkie czynniki sk³adaj¹ce siê na wartoœæ bie¿¹cego
wyrazu ci¹gu dokonujemy obliczenia. Jak widaæ, w tym wyra¿eniu wystêpuje równie¿
wywo³anie funkcji silnia.

Bc Nastêpnie obliczon¹ wartoœæ bie¿¹cego wyrazu dodajemy do dotychczasowej wartoœci
sumy wyrazów poprzednich.

Bd Po zakoñczeniu pêtli obliczaj¹cej sumê zadanej iloœci wyrazów szeregu Taylora
zwracamy rezultat, bêd¹cy wartoœci¹ sinusa dla interesuj¹cego nas k¹ta.

Zobaczmy jak korzysta siê z tych funkcji constexpr

Be To jest definicja obiektu globalnego sinus_30 o przydomku constexpr. Ma ona te¿
inicjalizacjê. W wyra¿eniu inicjalizacyjnym jest wywo³anie funkcji sinus_stopni. Wywo -
³a nie to odbêdzie siê jeszcze w czasie kompilacji, zatem wartoœæ funkcji 4 zostanie
obliczona jeszcze przez kompilator. Podobnie bêdzie z nastêpnymi defini cjami znaj du -
j¹ cymi siê bezpoœrednio pod instrukcj¹ Be.

Bf A to – ciekawostka. Definicja tablicy_sinusuów. Jest ona typu double i ma przydomek
constexpr. Ma ona od razu inicjalizacjê „klamrow¹”. W niej widaæ wywo³ania funkcji
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sinus_stopni dla poszczególnych wartoœci k¹ta. W ten sposób mo¿emy przygotowaæ
sobie, znane Ci ze szko³y, tablice trygonometryczne funkcji sinus dla k¹tów od zera do
dowolnej wartoœci (ze skokiem 2.5 stopnia).

Bg Oto definicja innego obiektu constexpr. Tym razem jest to znajduj¹ca siê w funkcji main

definicja lokalnego obiektu o nazwie silnia_8. (Przedtem, w 2, mieliœmy definicjê
obiektu globalnego). Poniewa¿ argumentem wywo³ania funkcji silnia jest sta³a do -
s³owna (która jest constexpr), wiêc i to wywo³anie zostanie wykonane jeszcze w czasie
kompilacji.

Bh W tej i nastêpnych linijkach drukujemy na ekranie wartoœci obliczonych obiektów
constexpr.

Bi Tutaj drukujemy tak¿e treœæ naszej tablicy funkcji trygonometrycznej tablica_sinusow.

Jak wiemy, funkcja constexpr ma licencjê na pracê jeszcze w czasie kompilacji, ale
przecie¿ mo¿emy j¹ wywo³aæ tak¿e w czasie normalnego wykonywania programu.
Tak siê dzieje tutaj Bj. Sk¹d wiem, ¿e to wywo³anie NIE odbêdzie siê w czasie
kompilacji? A st¹d, ¿e argument wywo³ania jest zwyk³¹ zmienn¹ nie maj¹c¹ przy -
domka constexpr.

@

Zobaczyliœmy tutaj jak wygl¹daj¹ funkcje constexpr napisane wed³ug zaleceñ standardu 
C++14. Jak widaæ, pisanie tych funkcji w C++14 jest du¿o wygodniejsze, bo zdjêto
kilka zakazów utrudniaj¹cych nam programowanie. Co prawda funkcje constexpr

wyd³u¿aj¹ czas kompilacji (bo np. te wszystkie sinusy trzeba wtedy poobliczaæ), ale za
to skraca siê czas wykonywania programu. 

Jeœli chcesz siê przekonaæ ile zyskasz, stosuj¹c w danej sytuacji funkcjê constexpr, to 
po prostu zdefiniuj j¹ i zmierz czas wykonania programu w jej obecnoœci, a potem
usuñ z jej definicji przydomek constexpr.

B.8.2 Funkcje sk³adowe constexpr  w C++14 nie s¹ ju¿ automatycznie const

W klasie mo¿emy zdefiniowaæ funkcjê sk³adow¹ opatrzon¹ przydomkiem constexpr.
W C++11 taka funkcja sk³adowa mia³a przez domniemanie przydomek const, (czyli nie 
mia³a prawa modyfikowaæ danych sk³adowych swojej klasy). 

C++14 zmienia tê zasadê, to znaczy funkcja sk³adowa constexpr nie ma
obowi¹zkowo przydomka const. (Jeœli go chcemy, to powinniœmy go umie -
œciæ tam sami).

  
 

Jakie znaczenie ma ta zmiana?

Jak pamiêtasz, w przypadku prze³adowania funkcji sk³adowej o danej nazwie, ma
znaczenie fakt, czy dana funkcja ma przydomek const czy nie. Zatem mog¹ równo -
czeœnie istnieæ takie dwie funkcje sk³adowe

wII
I 

struct M
{

int fs() { return 5; } // To s¹ "ró¿ne" funkcje sk³adowe
int fs() const { return 200; } // wiêc mog¹ istnieæ obok siebie

};
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WyobraŸ sobie teraz, ¿e tworzysz program pos³uguj¹c siê kompilatorem C++11
i zdefiniowa³eœ na przyk³ad tak¹ klasê, w której pierwsza z tych funkcji jest dodatkowo
typu constexpr

wII
I `$  - re set numerkow

struct K
{

constexpr int fs() {  return 0; } 1
int fs() {  return 55; }

};

Program ten kompiluje siê poprawnie. Nie ma konfliktu miêdzy tymi dwoma funk -
cjami sk³adowymi, bo w myœl regu³ C++11 do funkcji sk³adowej 1 zosta³ (auto ma -
tycz nie) dodany przydomek const.

Jeœli jednak w przysz³oœci skompilujesz ten program kompilatorem C++14, to nie
bêdzie tego automatycznego dodawania przydomka const do funkcji sk³adowych
constexpr. W tej sytuacji kompilator zg³osi w tym miejscu b³¹d, mówi¹c ¿e takie dwie
prze³adowane funkcje nie mog¹ istnieæ w tym samym zakresie wa¿noœci (czyli w tej
klasie K).

- Jeœli wiec, pracujesz w C++11, a przewidujesz ¿e Twój program w przysz³oœci mo¿e
byæ kompilowany w C++14, to w deklaracjach  funkcji sk³adowych constexpr dopisuj
„rêcznie” przydomek const.

B.9 Atrybuty

Atrybuty zosta³y wprowadzone jeszcze do standardu C++11. To coœ w rodzaju
dodatkowych informacji, które wysy³amy do kompilatora po to, ¿eby pomóc mu
w jego trudnej pracy. Dziêki nim, mo¿e on polepszyæ generowany przez niego
program. Nie rozmawialiœmy o nich w Opusie, bo uzna³em, ¿e to zbytnie szczegó³y.
Poniewa¿ jednak za chwilê poznamy bardzo ciekawy i po¿yteczny atrybut [[deprecated]]

wpro wadzony do C++14, zobaczmy najpierw dwa atrybuty, które istniej¹ od czasów
C++11.

  
 

atrybut  [[noreturn]]

Tym atrybutem mo¿emy oznaczyæ funkcjê, o której wiemy, ¿e sterowanie nigdy nie
wróci z niej normalnym trybem. Na przyk³ad dlatego, ¿e funkcja ta koñczy zawsze
swoj¹ pracê rzucaj¹c jakiœ wyj¹tek. Nigdy nie koñczy swej pracy normalnie, czyli
instrukcj¹ return.

[[ noreturn ]] void funkcja()
{

//...
throw "error"; 

}

Jeœli poinformujemy kompilator o takiej naturze danej funkcji, to mo¿e on uproœciæ
proces jej kompilacji.

atrybut   [[carries_dependency]]

Atrybut ten dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych z programowaniem wielow¹tkowym.
O standardowych klasach bibliotecznych obs³uguj¹cych programowanie wielo w¹t -
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kowe nie rozmawialiœmy w tej ksi¹¿ce, bo z za³o¿enia „Opus” poœwiêcony jestkowe nie rozmawialiœmy w tej ksi¹¿ce, bo z za³o¿enia „Opus” poœwiêcony jest
samemu jêzykowi C++. Co prawda poznaliœmy tu kilka najbardziej podstawowych
bibliotecznych klas (takich jak std::string czy std::vector), ale gdyby chcieæ opisaæ tak¿e
pozosta³e klasy biblioteki, to wtedy ta ksi¹¿ka musia³aby byæ dwa razy grubsza. Jeœli
bêdziesz studiowaæ opis klas biblioteki standardowej i doczytasz siê do klas realizu -
j¹ cych wielow¹tkowoœæ. Wówczas w naturalny sposób spotkasz siê z zagadnieniem
„przenoszenia zale¿noœci” miêdzy poszczególnymi w¹tkami programu i wówczas
znaczenie artybutu [[carries_dependency]] stanie siê dla Ciebie jasne.

Tymczasem powitajmy z radoœci¹ prosty i bardzo po¿yteczny...

B.9.1 Nowy atrybut [[deprecated]] wprowadzony w C++14

WyobraŸ sobie, ¿e jesteœ ju¿ programist¹, któremu mo¿na ju¿ zaufaæ. Tworzysz nie
tylko swoje programy, ale tworzysz tak¿e po¿yteczne klasy, jakby bibliotekê klas
opatrzon¹ Twoim nazwiskiem. Oczywiœcie jesteœ ambitny, wiêc ci¹gle d¹¿ysz do
doskona³oœci. Klasy, które wymyœli³eœ rok temu, zosta³y z uznaniem przyjête przez
Twoich przyjació³ i pos³uguj¹ siê oni nimi w swoich programach. Tymczasem Ty,
patrz¹c na tê swoj¹ pracê sprzed roku, widzisz ¿e mo¿na by to i owo zrobiæ lepiej.
Wprowadzasz wiêc te zmiany. Nie ma problemu, gdy zmiana polega na jakimœ
sprytniejszym sposobie realizacji cia³a jakiejœ funkcji, bo przecie¿ taka zmiana nie
wymaga od u¿ytkowników naszej klasy ¿adnych zmian w ich programach. Gorzej
jednak, gdy wymyœlisz funkcjê, która wymaga dodatkowych piêciu argumentów, albo
wymyœlisz klasê pracuj¹c¹ na zupe³nie innej zasadzie. Co wtedy? Kolegów korzys -
taj¹cych z Twoich klas powinieneœ poinformowaæ o koniecznoœci zmian w ich
programach i o tym, jak teraz „po nowemu” korzystaæ z nowej wersji biblioteki.

Dobra praktyka wymaga, ¿eby nie stawiaæ dotychczasowych u¿yt ko wni -
ków pod œcian¹, mówi¹c: albo zmienicie te fragmenty waszego programu,
które korzystaj¹ z moich klas, albo od tej pory wasze programy nie bêd¹ siê
da³y skompilowaæ. W okresie przejœciowym powinieneœ zapewniæ i stary,
i nowy sposób korzystania z Twojej biblioteki. 

Oczywiœcie powinieneœ te¿ nauczyæ kolegów jak z tego wszystkiego korzystaæ.
W zasadzie nie ma problemu. Rezerwujesz pokój seminaryjny na odpowiedni¹ go dzi -
nê, po czym wyg³aszasz seminarium oznajmiaj¹c now¹ generacjê Twojej biblioteki.
Jeœli œrodowisko u¿ytkowników jest ograniczone do jednego zespo³u, da siê nad tym
zapanowaæ. WyobraŸ sobie jednak, ¿e pracujesz w miêdzynarodowej firmie. Z Twojej
biblioteki korzystaj¹ nie tylko koledzy w Twoim mieœcie. Macie te¿ oddzia³ w Singa -
pu rze, Genewie, Rio de Janeiro, Bostonie. Tak¿e i tamci u¿ytkownicy powinni byæ
œwiadomi, ¿e z tej najnowszej wersji Twojej biblioteki radzisz korzystaæ inaczej. Jak
ich o tym poinformowaæ? Nie ma mowy o tym, byœ pojecha³ na œwiatowe tourné,
oznajmiaj¹ce, ¿e oto zmieni³eœ zdanie i teraz Twojej biblioteki u¿ywa siê inaczej
(lepiej). Przesadzam?

To, ¿e oprogramowanie ci¹gle siê unowoczeœnia, jest jakby wpisane w pracê
programisty. Trzeba przyj¹æ jako fakt i nauczyæ siê postêpowaæ w takich
sytuacjach.
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C++14 daje nam proste rozwi¹zanie tego programu. Jest to atrybut [[deprecated]] 1, czyli
taka jakby dodatkowa informacja dla kompilatora, któr¹ bêdzie on informowa³ korzy -
sta j¹cych z naszej pracy innych programistów, ¿e dany element jest w pewnym sensie
przestarza³y, i ¿e radzimy go u¿ywaæ inaczej.

  
 

Atrybut [[deprecated]] mo¿emy postawiæ przy deklaracji klasy, synonimu nazwy
(typedef) zmiennej, niestatycznej (czyli zwyk³ej) danej sk³adowej, funkcji, funkcji
sk³adowej, argumentu funkcji, typu wyliczeniowego, specjalizacji szablonu itp.

Oto dwie mo¿liwe formy zapisu:
[[deprecated]] // ¬ forma bez wyjaœnienia
[[deprecated("Tekst wyjasniajacy") ]] // ¬ forma z wyjaœnieniem

Ta druga forma pokazuje, ¿e s³owu kluczowemu deprecated mo¿e towarzyszyæ argu -
ment bêd¹cy tekstem (C-stringiem). Zwykle umieszcza siê tu wyjaœnienie dlaczego
dany element uznajemy za przestarza³y i co ewentualnie sugerujemy robiæ „zamiast”.

Co nam da umieszczenie takiego atrybutu?

Gdy w kompilowanym w³aœnie programie kompilator napotka instrukcjê korzystaj¹c¹
z tak oznaczonej funkcji lub zmiennej (lub nazwy typu), to wypisze na ekranie tekst
ostrzegaj¹cy, ¿e dany element jest uznawany za „przestarza³y”. Do tego ostrze¿enia
doda te¿ nasz tekst wyjaœniaj¹cy co w tej sytuacji zalecamy zrobiæ.

+ Zauwa¿, ¿e „przestarza³y” nie oznacza: „b³êdny”. 

Atrybutem tym zniechêcamy do u¿ywania danej funkcji czy klasy, ale jeœli
ktoœ z niej mimo wszystko skorzysta, to program powinien nadal pracowaæ
poprawnie. 

Innymi s³owy ten atrybut to tylko informacja, ¿e coœ wysz³o z mody, no ale ci¹gle
jeszcze jest dopuszczalne. Mo¿e jednak za jakiœ czas, w którejœ z nastêpnych wersji
naszej biblioteki, zostanie to ju¿ zlikwidowane, zatem w ten sposób ju¿ dziœ radzimy
rozwa¿yæ sugerowane nowoczeœniejsze rozwi¹zanie.

@
Zobaczymy teraz sposoby umieszczenia atrybutu [[deprecated]] w ró¿nych sytuacjach.

B.9.2 Oznaczenie wybranej funkcji jako przestarza³ej

Za³ó¿my, ¿e w naszym programie jest stara (ale ci¹gle poprawna) funkcjaA, któr¹ od
niedawna zrealizowaliœmy jakoœ inaczej, lepiej pod nazw¹ funkcjaB. Od tej pory,
chcemy zniechêcaæ u¿ytkowników (kolegów programistów) do u¿ywania tej starej
funkcjiA. W tym celu w deklaracji funkcjiA stawiamy atrybut [[deprecated ]].

wII
I `$  - re set numerkow
[[deprecated("zamiast funkcjiA lepiej uzywaj funkcjiB") ]]
void funkcjaA() ;

// Powtórna deklaracja, tym razem bez atrybutu...
void funkcjaA() ; // Raz u¿yty (powy¿ej) atrybut - obowi¹zuje. Nie powtarza siê go.

// definicje funkcji
void funkcjaA() { return; }
void funkcjaB() { return; }
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//*****************************************************************************************************************
int main()
{

funkcjaA();
}

 Kom pi la tor odpowie na to takim ostrze¿eniem (cytujê w uproszczeniu)

main.cpp: In function int main():
main.cpp: warning: void funkcjaA() is deprecated: zamiast funkcjiA lepiej uzywaj funkcjiB

Zapamiêtaj, ¿e wystarczy, aby atrybut [[ deprecated ]] pojawi³ siê w jednej deklaracji
funkcji i od tej pory kompilator przyjmuje go do wiadomoœci. Jeœli za chwilê pojawi siê
deklaracja tej samej funkcji ale bez tego atrybutu – nie spowoduje to odwo³ania cechy
deprecated.

B.9.3 Argument funkcji uznany za przestarza³y

Jest taka mo¿liwoœæ, ¿eby wybrany argument funkcji oznaczyæ jako przestarza³y.
Kiedy to mo¿e siê przydaæ? Wielu ludzi g³owi siê nad tym bezowocnie. Przecie¿ jeœli
oznaczymy jeden z argumentów naszej funkcji atrybutem [[deprecated]] to ile razy
w ciele tej funkcji odniesiemy siê do tego argumentu, otrzymamy dobrotliwe ostrze ¿e -
nie kompilatora o tym, ¿e (sami) uznaliœmy ten argument za przestarza³y. No ale po co
nam ta wiedza? Nie dowie siê o tym ¿aden u¿ytkownik wywo³uj¹cy nasz¹ funkcjê,
a przecie¿ z myœl¹ o nim stawia siê atrybuty [[deprecated]].

wII
IMo¿e kiedyœ sam wpadniesz na genialne zastosowanie „przestarza³egoargu men tu”, wiêc na wszelki wypadek poka¿ê jak umieszcza siê ten atrybut.
// Przestarza³y argument funkcji – kiedy to siê mo¿e przydaæ?
double funkcja( int m, 

[[deprecated("Te wartosc domniemana zmienic w przyszlych wersjach")]] 
double x = 5.5)

{
return m + x;

}
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

funkcja(14);
}

 

Kompilator wypisze takie ostrze¿enie

In function double funkcja(int, double):
warning: x is deprecated: Te wartosc domniemana zmienic w przyszlych wersjach
  return m + x;

     ^

B.9.4 Przestarza³e niestatyczne sk³adniki klasy: funkcja sk³adowa i dana
sk³adowa

Atrybutem [[deprecated]] mo¿na opatrzyæ wybrany niestatyczny (czyli zwyk³y) sk³adnik 
klasy. Mo¿emy tak oznaczyæ jak¹œ funkcjê sk³adow¹ lub jak¹œ dan¹ sk³adow¹.
Zobaczmy jak to siê robi.

wII
I  
class K {
public:

int czerwony;
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[[deprecated("uzywaj raczej skladnika 'czerwony'" )]]
int zielony;

// funkcja sk³adowa
[[deprecated("zamiast tej funkcji uzywaj raczej xxx")]]
double funsk(int arg)
{ 

return 3.14 * arg; 
}

};
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

K obiekt;
obiekt.zielony = 222;
obiekt.funsk(4);

}

 Oto ostrze¿enia kom pi la tora (w uproszczeniu):

warning: K::zielony is deprecated: uzywaj raczej skladnika 'czerwony'
  obiekt.zielony = 222;
             ^~~~~
warning: double K::funsk(int) is deprecated: zamiast tej funkcji uzywaj raczej xxx
  obiekt.funsk(4);

B.9.5 Obiekt oznaczony jako przestarza³y

Atrybut [[deprecated]] mo¿emy postawiæ przy nazwie zmiennej (globalnej lub lokalnej),
do której u¿ywania chcemy zniechêcaæ. Oczywiœcie mo¿e to byæ zmienna typu
wbudowanego, ale mo¿e te¿ byæ typu jakiejœ klasy. Oto takie sytuacje:

wII
I 
[[deprecated("zamiast z tego obiektu globalnego korzystaj raczej z abc")]]
int glob; // zmienna globalna

struct S
{

int x;
};

[[deprecated("Globlany obiekt klasy S o nazwie terytorium jest przestarzaly, korzystaj raczej z ttt")]]
S  terytorium;
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

glob = 4;
terytorium.x = 100;

[[deprecated("zniechecamy do uzywania tego obiektu") ]]
char znak;   // lokalna zmienna typu wbudowanego

znak = '%';

[[deprecated("Lokalny obiekt o nazwie lokal jest przestarzaly, korzystaj raczej z xyz")]]
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S lokal; // zmienna lokalna

lokal.x = 5.78;
}

 

Oto uproszczona postaæ wydruku z procesu kompilacji

warning: glob is deprecated: zamiast z tego obiektu globalnego korzystaj raczej z ...
  glob = 4;
  ^~~~

warning: terytorium is deprecated: Globlany obiekt klasy S o nazwie terytorium jest przestarzaly,
korzystaj raczej z ttt
  terytorium.x = 100;
  ^~~~~~~~~ 

warning: znak is deprecated: zniechecamy do uzywania tego obiektu
  znak = '%';
  ^~~~
warning: lokal is deprecated: Lokalny obiekt o nazwie lokal jest przestarzaly, korzystaj raczej z xyz
  lokal.x = 5.78;
  ^~~~~

B.9.6 Zbiorcza definicja kilku zmiennych (z ewentualn¹ inicjalizacj¹)

Jeœli mamy jedn¹ instrukcjê, bêd¹c¹ definicj¹ kilku zmiennych, to jak i gdzie umieœciæ
atrybut [[deprecated]] jeœli ma on dotyczyæ wybranej zmiennej? Oto fragment programu
ilustruj¹cy jak to siê robi:

wII
I  

int a =11,
b [[deprecated("lepiej jej nie uzywac") ]],
c [[deprecated("ta zmienna w nastepnych wersjach programu bedzie zlikwidowana") ]] = 2;

// pos³u¿enie siê tymi zmiennymi
b = 33;
c = 88;

 

Kompilator powie:

In function int main():
warning: b is deprecated: lepiej jej nie uzywac
   b = 33;
   ^
warning: c is deprecated: ta zmienna w nastepnych wersjach programu bedzie zlikwidowana
   c = 88;
   ^

B.9.7 Typy, które uznajemy za przestarza³e

Bywa tak, ¿e napisaliœmy zupe³nie now¹ wersjê jakiejœ naszej klasy bibliotecznej. Co
prawda, ¿e jest ju¿ ca³kiem nowa wersja klasy, ale w okresie przejœciowym powin -
niœmy pozwalaæ u¿ytkownikom u¿ywaæ jeszcze tej starej. Ustawiamy wiêc przy tej
starej klasie atrybut [[deprecated]], który bêdzie u¿ytkowników informowa³, ¿e lepiej aby 
powoli przystosowywali swoje programy do pracy z now¹ wersj¹ klasy.

Jak to zrobiæ, zobaczysz poni¿ej. Zwróæ uwagê, ¿e w przypadku gdy za przestarza³y
uznajemy typ (a nie obiekt), to umiejscawiamy atrybut po s³owie class lub po s³owie
enum, a przed nazw¹ typu.
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wII
I 
class [[deprecated ("Nie tworz obiektow tej klasy, uzyj innej np. Tnowa")]] Tstara
{
public:

int skladnik;
//...

};

Tstara   karczma;   // definicja obiektu

enum  [[deprecated ("Nie tworz obiektow tego typu enum, uzyj innego np. Toperacje_enum")]]
Takcje_enum { stop, go, pause, forward };

Takcje_enum   magnetofon;
//*****************************************************************************************************************
int main()
{
}

 

Kompilator wypisze ostrze¿enia:

warning: Tstara is deprecated: Nie tworz obiektow tej klasy, uzyj innej np. Tnowa
 Tstara   karczma;   // definicja obiektu
              ^~~~~~~

warning: Takcje_enum is deprecated: Nie tworz obiektow tego typu enum, uzyj innego np.
Toperacje_enum
Takcje_enum   magnetofon;

   ^~~~~~~~~

Dlaczego, w przypadku przestarza³ych typów, atrybut stawiamy po s³owie class (lub po
s³owie enum)? Przecie¿ przedtem, przy przestarza³ych obiektach lub funkcjach, ów
atrybut stawialiœmy przed ca³¹ deklaracj¹ (definicj¹) zmiennej lub funkcji. Móg³byœ
pomyœleæ, ¿e by³oby proœciej, gdyby zawsze by³o tak samo... Oto moja odpowiedŸ. Jest 
w tym pewien cel. Chodzi o to, ¿e czasem (choæ rzadko) definicja klasy jest od razu
po³¹czona z definicj¹ pierwszego obiektu tej klasy.

class T
{

/* cia³o klasy */
} obiekt;

Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to definicja obiektu typu T o nazwie obiekt; a przy okazji
wyszczególniamy jak konkretnie zbudowany jest ten typ T;

v Jeœli przed t¹ ca³¹ instrukcj¹ postawimy atrybut [[deprecated]] to dotyczy³ bêdzie
on definiowanego tutaj obiektu.
[[ deprecated ]] class T 
{ /* cia³o klasy */ }  obiekt;   // ¬ przestarza³y jest definiowany tutaj obiekt

v Jeœli jednak atrybut [[deprecated]] postawimy tu¿ przed nazw¹ typu (zaraz po
s³owie class) to kompilator uzna, ¿e atrybut ten dotyczy typu o nazwie T, który
niniejszym uznajemy za przestarza³y.
class [[ deprecated ]] T  
{ /* cia³o klasy */ }  obiekt;   // ¬ przestarza³a jest klasa T

@
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Poniewa¿ typem definiowanym przez u¿ytkownika jest te¿ typ wyliczeniowy enum,
wiêc i w takim przypadku zasada stawiania atrybutu [[deprecated]] jest podobna.

[[ deprecated ]] enum Tnazwa_enum 
{ /* lista wyliczeniowa  */ }  obiekt;   // ¬przestarza³y jest definiowany tu obiekt

enum [[ deprecated ]] Tnazwa_enum 
{ /* lista wyliczeniowa */ }  obiekt;   // ¬przestarza³y jest ten typ enum

B.9.8 Przestarza³e synonimy typów (definiowane za pomoc¹ typedef i using)

Oczywiœcie nie ma sensu okreœlaæ typów wbudowanych (np. int, double, long) jako
przestarza³e. Jednak jeœli któremuœ z typów (wbudowanych lub u¿ytkownika) zosta³a
kiedyœ nadana dodatkowa nazwa (synonim) to taki synonim mo¿na okreœliæ jako
przestarza³y. To sens ma. Oto jak to robimy:

wII
I 

[[deprecated("Lepiej nie uzywac tego typu ")]]
typedef  unsigned int  kanaly_t ;

using  Channels [[deprecated("ten synonim wychodzi wlasnie z mody")]]  = unsigned int ;

// pos³u¿enie siê tymi synonimami
kanaly_t   k;
Channels   ch;

 Oto ostrze¿enia kom pi la tora:

main.cpp: warning: kanaly_t is deprecated: Lepiej nie uzywac tego typu
 kanaly_t k;

^
warning: using Channels = unsigned int is deprecated: ten synonim wychodzi wlasnie z mody
 Channels ch;

^~

- Ciekawostka: W standardzie C++14 nie znalaz³em wzmianki o tym, ¿e atrybut
[[deprecated]] wolno postawiæ w deklaracji using, ale wydaje siê to logiczn¹ kon sekwen -
cj¹. Bardzo wierny standardowi kompilator GNU C++ pozwala na to. Jak widzisz
powy¿ej, kompilator chcia³ abym postawi³ ten atrybut po nazwie synonimu, a przed
znakiem =.

B.9.9 Oznaczanie atrybutem [[deprecated]] specjalizacji szablonu klasy

Jako przestarza³¹ mo¿na oznaczyæ wybran¹ specjalizacjê szablonu. Oto jak to zreali zo -
waæ w przypadku szablonu klas:

wII
I 
template <typename K>
class Tretorta
{
public:

K  skladnik;
};
// Za³ó¿my, ¿e specjalizacjê tego szablonu dla parametru string – uznajemy za przestarza³¹
template <>
class  [[deprecated("przestarzala specjalizacja dla parametru string")]]   Tretorta<string>
{

 // ...
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};
// Przyk³ad u¿ycia
Tretorta<string>   przydatny_obiekt;

 

Kompilator wypisze ostrze¿enie:

warning: Tretorta is deprecated: przestarzala specjalizacja dla parametru string
 Tretorta<string>   przydatny_obiekt;

^~~~~~~~~~~~~

B.9.10 Oznaczanie atrybutem [[deprecated]] specjalizacji szablonu funkcji

Jeœli chcemy okreœliæ jako przestarza³¹ wybran¹ specjalizacjê szablonu funkcji, to
robimy to w taki sposób:

wII
I 

template <typename K>
bool czy_mniejsze (K a, K b) { return (a < b) ? true : false; }

template <>    // specjalizacja szablonu funkcji
[[deprecated("Zamiast tej specjalizacji lepiej uzyc innej")]]
bool czy_mniejsze(double w, double v)  {return w < v; }
//*****************************************************************************************************************
int main()
{

bool odpowiedz = czy_mniejsze(2.71, 3.14);
}

 

Kompilator ostrze¿e nas tymi s³owy:

In func tion int main():
warn ing: bool czy_mniejsze(K, K) [with K = dou ble] is dep re cated: Zamiast tej specjalizacji lepiej uzyc 
innej
  bool odpowiedz = czy_mniejsze(2.71, 3.14);
                                            ^ 

@

B.10 C++17 ante portas

W tym rozdziale pozna³eœ nowe aspekty jêzyka C++ wprowadzone przez standard
C++14. Czasem by³y to drobne usprawnienia (jak na przyk³ad separatory cyfr, zapis
binarny sta³ych dos³ownych), a czasem coœ, co na pierwszy rzut oka wygl¹da na
drobnostkê (jak szablony zmiennych), a w istocie otwiera swoim dzia³aniem nowe,
ciekawe mo¿liwoœci.

Wiedzê na temat nowego standardu C++14 przyswoi³eœ sobie chyba na tyle, ¿e chyba
zgodzisz siê ze mn¹, i¿ przewrotu nie by³o. 

Istota jêzyka C++, któr¹ przedstawia „Opus magnum C++11”, wystarczy
Ci do napisania 99.5% potrzebnych Ci programów. Przecie¿ C++14 nie
uniewa¿nia C++11. Leciutko go tylko rozwija. Leciutko.

Tymczasem œwiat ca³y czas idzie naprzód i standard C++17 stoi ju¿ ante portas. Nie daj 
siê zwariowaæ! Nie wpadnij w pu³apkê i nie myœl, ¿e nie bêdziesz siê uczy³ C++11 lub
C++14, skoro w³aœnie opublikowano standard C++17. To tak jakby ktoœ powiedzia³: 
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–Nie bêdê siê uczy³ angielskiego z dotychczasowego podrêcznika, bo na lon dyñ -
skim West Endzie pojawi³y siê w ci¹gu ostatniego roku nowe gwarowe zwroty,
których mój bie¿¹cy podrêcznik angielskiego nie uwzglêdnia.

No, prawda, nie uwzglêdnia, ale... Najpierw zadaj sobie pytanie czy w ogóle umiesz
i rozumiesz angielszczyznê, i czy masz w niej cokolwiek do powiedzenia. 

Tak jest w ka¿dej dziedzinie, równie¿ w bliskiej mi fizyce. Ci¹gle publikuje siê nowe
artyku³y w miêdzynarodowch periodykach fizycznych, ale to nie znaczy, ¿e studenci
maj¹ przestaæ siê uczyæ z dotychczasowych podrêczników R. Feynmana. To on
roznieci³ wyobraŸniê tysiêcy m³odych studentów fizyki i to dziêki niemu corocznie
wielu ludzi wkracza w niezywk³y, fascynuj¹cy œwiat tajemnic przyrody. Gdyby jeden
ze studentów powiedzia³, ¿e "nie bêdzie czyta³ Feynmana, bo w Journal of Physics s¹
nowsze arytku³y o fizyce", to s³uchaj¹cy go inni studenci mogliby siê tylko uœmiech -
n¹æ: „Znaj proporcjum, mocium panie!”

Oczywiœcie wczeœniej czy póŸniej trzeba siê bêdzie przynajmniej pobie¿nie zapoznaæ
z tym, co zaleca, a co odradza nowy standard C++17. W tym sensie to Ciê oczywiœcie
nie minie. Jeœli jesteœ niecierpliwy, po prostu zajrzyj do dokumentacji standardu
C++17. Standard ten mo¿esz sobie sprowadziæ przez Internet (za skromn¹ op³at¹).

Gdybyœ jednak wola³ to zg³êbiaæ w moim towarzystwie, to proszê, daj mi trochê czasu.
Kolejny dodatkowy rozdzia³ o C++17 napiszê wkrótce, ale dopiero wtedy, gdy sam
nabiorê do tych zagadnieñ trochê dystansu. Gdy trochê popracujê z C++17 i bêdê mia³
jakieœ swoje osobiste refleksje na temat tych nowelizacji. Zatem: cierpliwoœci! 

@@@
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