
 

16 Klasy

Tak naprawdê, to wszystko, co pisa³em do tej pory, pisa³em z nadziej¹, ¿e wreszcie
dotrê do tego rozdzia³u. Tu bowiem zaczniemy mówiæ o chyba najwspanialszej rzeczy
w C++, czyli o definiowaniu w³asnych typów danych.

16.1 Typy definiowane przez u¿ytkownika

Czy nigdy nie irytowa³o Ciê, ¿e gdy masz napisaæ program, to musisz swój problem,
który dotyczy jakichœ realnych obiektów (silników krokowych, pokoi hotelowych
itd.), zamieniæ na luŸne liczby i luŸne podprogramy (funkcje)?

Rozwi¹zywanie Twojego problemu polega wtedy na ¿onglowaniu liczbami, które
w programie wcale nie s¹ powi¹zane ze sob¹ ani te¿ nie s¹ powi¹zane z funkcjami. To
tylko my wiemy, ¿e dotycz¹ one tego samego silnika krokowego, tej samej pralki auto -
ma tycznej czy tego samego rachunku bankowego. Liczba typu double reprezen tuj¹ca
temperaturê powierzchni promu kosmicznego mo¿e byæ przez roztargnienie progra mi -
sty wys³ana do funkcji oczekuj¹cej liczby typu double reprezentuj¹cej wydaj noœæ
w kwintalach na hektar.

Kompilator nie zauwa¿y takiego b³êdu: mia³a byæ liczba double i jest double, a wiêc o co
chodzi? Tyle ¿e na skutek tego wynik bêdzie bzdurny.

W C++ dane mog¹ zostaæ powi¹zane z funkcjami – znaczy to, ¿e kompilator nie
dopuœci do tego, by do funkcji oczekuj¹cej argumentu typu „temperatura” wys³aæ
argument typu „stan_oszczêdnoœci”.

¯eby tak by³o, musimy najpierw zdefiniowaæ sobie taki typ.

C++ pozwala nam na zdefiniowanie w³asnego typu danej. 
S³owem, oprócz typów double, int, char itd. mo¿emy mieæ jeszcze jakiœ nasz
w³asny typ – wymyœlony na u¿ytek danego programu. Ten typ to nie tylko
jedna lub kilka zebranych razem liczb – to tak¿e sposób ich zachowania
jako ca³oœci.

Jaka z tego korzyœæ?

Tak zdefiniowany typ mo¿e byæ „modelem” jakiegoœ rzeczywistego obiektu. Rzeczy -
wisty obiekt – np. pralkê automatyczn¹ – mo¿na w komputerze opisaæ zespo³em liczb
i zachowañ.
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v Dla pralki automatycznej te liczby to na przyk³ad jej cena, rok produkcji,
wymiary, kolor czy wydajnoœæ wyra¿ona w kilogramach bielizny, któr¹ pralka
mo¿e praæ za jednym razem. To tak¿e liczby reprezentuj¹ce jej stan wewnê -
trzny, opisany przez program prania, na który j¹ w³aœnie nastawiliœmy, czy te¿
liczba opisuj¹ca bie¿¹cy etap prania. S³owem, sk³adnikiem takiego obiektu jest
zbiór ró¿nych liczb.

v Z kolei zachowania pralki automatycznej to zbiór funkcji, które mo¿e dla nas
wy ko naæ. Mo¿e to byæ pranie, p³ukanie, wirowanie itd. Te funkcje s¹ tak¿e
sk³adnikiem obiektu typu pralka automatyczna.

Te luŸne liczby i luŸne funkcje – o których wiemy, ¿e opisuj¹ w programie pralkê auto -
ma tyczn¹ – zbieramy razem i budujemy z nich pewn¹ ca³oœæ. Powstaje w kompu terze
nowy typ danej: pralka automatyczna.

Mówimy typ, dlatego ¿e kreujemy nie jeden konkretny obiekt, ale raczej klasê obie -
któw. Czyli na razie raczej wymyœliliœmy pralkê automatyczn¹ – jeszcze ¿aden konkre -
tny egzemplarz takiej pralki (obiekt) nie istnieje.

Klasa to inaczej mówi¹c typ.

Tak jak typem jest int, double, char...

Przyjrzyjmy siê teraz, jak siê klasê definiuje

Nie jest to trudne. Definicja klasy sk³ada siê ze s³owa kluczowego class, po którym
stawiamy wybran¹ przez nas nazwê, na przyk³ad Tnasz_typ

class   Tnasz_typ
{

// .........cia³o klasy........
// ..................................

 };

Potem nastêpuje klamra, a w niej cia³o klasy, czyli okreœlenie, z czego siê ona sk³ada.

+ Zauwa¿, ¿e po zamykaj¹cej klamrze stawia siê œrednik. Pocz¹tkowo bêdziesz o nim
czêsto zapomnia³.

Jeœli w przysz³oœci zechcemy stworzyæ egzemplarz obiektu takiej klasy, to wystarczy
wówczas podaæ nazwê typu i nazwê tego konkretnego nowego obiektu. Identycznie
jak w przypadku typu wbudowanego int. Aby mieæ egzemplarz obiektu typu int

o nazwie suma, piszemy:
int suma;

Przy typie definiowanym przez u¿ytkownika sprawa wygl¹da analogicznie. Oto
utworzenie obiektu abc, który jest klasy Tnasz_typ:

Tnasz_typ  abc;

Dziêki temu zapisowi w pamiêci maszyny utworzony zostaje jeden obiekt klasy
Tnasz_typ i temu egzemplarzowi nadana jest nazwa abc. Zapis

Tnasz_typ  m;

spowoduje utworzenie w pamiêci drugiego egzemplarza obiektu klasy Tnasz_typ. Ma
on nazwê m. To tak, jakbyœmy na podstawie tych samych planów konstrukcyjnych
zbudo wali drug¹ pralkê automatyczn¹. Te „plany konstrukcyjne” to oczywiœcie defi -
nicja klasy.
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Skoro mamy typ, to mo¿na nawet utworzyæ od niego typ z³o¿ony, czyli na przyk³ad
wskaŸnik do obiektów tego typu:

Tnasz_typ *  wsk;

czy te¿ na przyk³ad referencjê (przezwisko) obiektu takiego typu

Tnasz_typ  obiekcik;
Tnasz_typ & przezw = obiekcik;

16.2 Sk³adniki klasy

W definicji naszej klasy widzimy na razie puste miejsce zwane cia³em klasy. W tym
w³aœnie miejscu deklaruje siê sk³adniki klasy.

Dane sk³adowe

Sk³adnikami mog¹ byæ ró¿nego typu dane (np. int, double, stringi itd.). Nazywamy je
danymi sk³adowymi tej klasy. Bêdê te¿ na nie czasem mówi³: sk³adniki-dane.   Oto defi -
ni cja klasy, w której jest kilka danych sk³adowych:

class Tpralka
{
public:

int nr_programu;
double temperatura_prania;
std::string nazwa;

};

(Bardzo proszê, nie pytaj mnie jeszcze, co znaczy to s³owo public. Powiemy o tym
dopiero za chwilê). Aby odnieœæ siê do sk³adników obiektu, mo¿emy siê pos³ugiwaæ
jedn¹ z poni¿szych notacji:

· obiekt  .  sk³adnik 

· wskaŸnik  –>  sk³adnik 

· referencja  .  sk³adnik 

Jak widaæ, wystêpuje tu operator . (kropka) – operator odniesienia siê do sk³adnika
obiektu znanego z nazwy lub referencji.  Jeœli mamy obiekt pokazywany wskaŸnikiem, 
to do odniesienia siê do sk³adnika takiego obiektu s³u¿y nam operator –> 

Jeœli mamy obiekt:

Tpralka czerwona; // definicja egzemplarza obiektu
 Tpralka * wskaz; // definicja wskaŸnika do pralek
 Tpralka & ruda = czerwona; // definicja referencji (przezwiska pralki)

to do sk³adnika temperatura_prania w obiekcie czerwona mo¿emy odnieœæ siê tak (na trzy
sposoby):

czerwona.temperatura_prania = 60; // nazw¹ obiektu

wskaz = & czerwona;
wskaz –> temperatura_prania = 60; // wskaŸnikiem

ruda.temperatura_prania = 60; // referencj¹
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Funkcje sk³adowe

Sk³adnikami klasy mog¹ byæ te¿ – uwaga, uwaga! – funkcje. Funkcje te nazywaæ bê -
dzie my funkcjami sk³adowymi. Za ich pomoc¹ pracujemy zwykle na danych sk³ado -
wych. Oto klasa Tpralka wyposa¿ona w funkcje:

class Tpralka
{
public:

// ——— funkcje sk³adowe ———
 void pierz(int program);

void wiruj(int minuty);
// ——— dane sk³adowe ———

 int nr_programu;
double temperatura_prania;
std::string nazwa;

 // ——— znowu jakaœ funkcja sk³adowa
 int krochmalenie(void);

};

W definicji tej widzisz deklaracje funkcji pomieszane z deklaracjami danych. Nie za -
le¿ nie od miejsca zdefiniowania sk³adnika wewn¹trz klasy – sk³adnik znany jest
w ca³ej definicji klasy. Mówimy, ¿e nazwy deklarowane w klasie maj¹ zakres wa¿ -
noœci równy obszarowi ca³ej klasy.  

Inaczej ni¿ to by³o w zwyk³ych funkcjach. Przywykliœmy, ¿e jeœli w po³owie funkcji
zdefiniowaliœmy dan¹, to by³a ona znana od miejsca definicji a¿ do koñca funkcji.
W linijkach powy¿ej swej definicji znana nie by³a. Przyk³ad:

void funkcja()
{

int a,b;
int c = 15;
a = 4 + c;

// tu jeszcze nazwa nnn nie jest znana——–
 int nnn; // ¬¾¾¾ moment definicji obiektu nnn
 // tu ju¿ nnn jest znane ———————–—
 nnn = a + 6;

// ...
}

Dana sk³adowa mo¿e byæ zdefiniowana nawet w ostatniej linijce cia³a klasy, a i tak jest
znana w ca³oœci klasy. Po prostu klasa w przeciwieñstwie do funkcji nie ma pocz¹tku
i koñca. To jakby pud³o na sk³adniki.

Potem zobaczymy, ¿e sk³adnikami klasy mo¿e byæ jeszcze wiele innych ciekawych
rzeczy.

16.3 Sk³adnik bêd¹cy obiektem 

Sk³adnikiem klasy mo¿e byæ dana typu wbudowanego (np. obiekt typu int, char[20],

 double*), a mo¿e byæ te¿ obiekt typu zdefiniowanego przez u¿ytkownika. Innymi s³owy: 
obiekt jakiejœ innej klasy.

Pocz¹tkowo mo¿e siê to wydaæ zawi³e, wiêc pos³u¿my siê analogi¹: obiekt klasy
lampa, który stoi przede mn¹ na biurku, ma sk³adniki – liczby – takie jak wysokoœæ,
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ciê¿ar, ale te¿ jego sk³adnikiem jest inny obiekt: ¿arówka, czy te¿ obiekt klasy aba¿ur.
Ka¿dy z nich sam jest obiektem jakiejœ klasy. Oczywiœcie móg³bym udaæ, ¿e o tym nie
wiem, i wpisywaæ wszystkie sk³adniki obiektu klasy ¿arówka (moc, wielkoœæ bañki)
w obrêbie definicji klasy lampa. Tylko co bym przez to zyska³? Nic. A co bym straci³?
Straci³bym klasê ¿arówka, która mo¿e mi siê przydaæ w jeszcze innych miejscach
programu. W³aœciwie na tym polega jedna z tajemnic programowania obiektowego:
aby umiejêtnie u¿ywaæ klas ju¿ kiedyœ zdefiniowanych. Wniosek jest taki:

po prostu op³aca siê budowaæ klasy sk³adaj¹ce siê z innych obiektów.
Buduj¹c dom, op³aca siê skorzystaæ z gotowego obiektu ceg³a, a nie budowaæ dom,
wypalaj¹c jednoczeœnie nieopodal ceg³ê.

16.4 Kapsu³owanie 

Jak widzisz, w ciele klasy s¹ dane i funkcje. Jest to bardzo wa¿ny fakt, bo w tej definicji, 
jak w kapsule, zamknêliœmy dane oraz funkcje do pos³ugiwania siê nimi. Po angielsku
takie zamkniêcie w kapsule nazywa siê: encapsulation. W polskim jêzyku technicz -
nym od niedawna t³umaczy siê to s³owo jako „kapsu³owanie” i trudno temu t³uma cze -
niu odmówiæ obrazowoœci.

Dlaczego kapsu³owanie jest tak¹ wa¿n¹ cech¹ jêzyka C++? Dlatego, ¿e odzwierciedla
nasze codzienne myœlenie o obiektach.

Na przyk³ad obiekt zegarek to nie tylko trybiki, kó³ka i wskazówki. To tak¿e sposób
postêpowania z nim i zachowania, które tym sk³adnikom towarzysz¹. Ten sposób
postêpowania jest charakterystyczny dla zegarka. Powiedzenie „nastaw!” w stosunku
do zegarka to jest przecie¿ jakaœ akcja – charakterystyczna dla zegarka! Powiedzenie
„nastaw!” w stosunku do obiektu klasy czajnik spowoduje, ¿e uruchomimy akcjê,
która w naszym mózgu jest sk³adnikiem klasy czajnik. Zauwa¿: zupe³nie innej akcji.

Zaraz, zaraz, to chyba ju¿ znamy! Czy¿by prze³adowanie nazwy funkcji?

Nie. Nie ma tu mowy o ¿adnym prze³adowaniu nazw funkcji. Jeœli mówimy: wykonaj
na obiekcie klasy zegarek funkcjê nastaw, to kompilator nie próbuje niczego dopasowy -
waæ. Siêga na œlepo do klasy zegarek, a tam jest w³aœciwa funkcja nastaw.

To by³o zdroworozs¹dkowe t³umaczenie. Mo¿na to jednak bardzo krótko wyt³uma -
czyæ na podstawie definicji prze³adowania: prze³adowanie nastêpuje wtedy, gdy
funkcje o tej samej nazwie maj¹ identyczny zakres wa¿noœci. Je¿eli zaœ maj¹ inny
zakres wa¿noœci, to nie nastêpuje prze³adowanie, tylko zas³oniêcie. Funkcje sk³adowe
klasy maj¹ zakres klasy – przecie¿ ich deklaracje tkwi¹ wewn¹trz nawiasu klamro -
wego, który wyznacza lokalny zakres wa¿noœci.

- Mówimy: zakres wa¿noœci klasy. 

Zakresem wa¿noœci jednej funkcji nastaw jest klasa czajnik. Zakresem innej funkcji
nastaw jest klasa zegarek. Te funkcje mog¹ siê, co najwy¿ej, nawzajem zas³aniaæ.
Czasem widaæ jedn¹, czasem drug¹.

Natomiast nic nie przeszkadza, by w obrêbie danej klasy dana funkcja by³a
prze³adowana. Zakres wersji tej funkcji nastaw jest wtedy ten sam. Mo¿e byæ
przecie¿ 15 sposobów nastawiania zegarka.

Wróæmy jednak do istoty rzeczy. Definicja klasy sprawi³a, ¿e dane i funkcje, które
dawniej mielibyœmy luŸnie rozrzucone w programie, s¹ teraz zamkniête w kapsule.
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Dziêki temu w momencie definiowania pojedynczego egzemplarza obiektu takiej
klasy dostajemy realizacjê takiej kapsu³y.

Tpralka  biala; // definicja egzemplarza obiektu klasy Tpralka

To tak, jak kupujemy pralkê: w obudowie, a nie luŸne czêœci.

Jeœli chcemy mieæ drugi obiekt takiej pralki, to definiujemy:
Tpralka czerwona; // inny obiekt klasy Tpralka

To ogromna wygoda. W tradycyjnym programowaniu, jeœli nawet byœmy zdefiniowali
te wszystkie luŸne sk³adniki klasy Tpralka, to przy drugim egzemplarzu musielibyœmy
zrobiæ to samo jeszcze raz.

£atwiej pos³ugiwaæ siê kapsu³¹ ni¿ rozsypanymi elementami. Jeœli Ciê to
jeszcze nie przekonuje, to pomyœl, dlaczego transport przestawi³ siê na
przewo¿enie obiektów klasy kontener.

16.5 Ukrywanie informacji

Skoro, jak powiedzieliœmy, sk³adniki klasy zamkniête s¹ w kapsule, to ta kapsu³a mo¿e
byæ przezroczysta lub nie. Coœ mo¿e byæ dostêpne spoza klasy lub nie.

Oto przyk³ad klasy:
class Tnasz_typ
{
private:

int liczba; // ¬¾ prywatne dane sk³adowe
double temperatura;
string komunikat;

bool czy_gotowe(); // ¬¾ prywatna funkcja sk³adowa

public:
double predkosc; // ¬¾ publiczna dana sk³adowa
int zrob_pomiar(); // ¬¾ publiczna funkcja sk³adowa

};

W ciele tej klasy widzimy wyraŸnie dwie grupy – wystêpuj¹ce po etykietach private

i public.

Etykieta private 

oznacza, ¿e deklarowane za ni¹ sk³adniki (funkcje i dane) s¹ dostêpne tylko z wnêtrza
klasy. W przypadku danych sk³adowych oznacza to, ¿e tylko funkcje bêd¹ce sk³adni -
kami klasy mog¹ te prywatne dane odczytywaæ lub do nich zapisywaæ.

W przypadku funkcji oznacza to, ¿e mog¹ one zostaæ wywo³ane tylko z innych funkcji
sk³adowych tej klasy.

(X Nie wspominam tu na razie o tzw. funkcjach zaprzyjaŸnionych).

Etykieta public 

Dalej w definicji klasy Tnasz_typ widzimy grupê sk³adników pod wspóln¹ etykiet¹
public. Publiczne sk³adniki-dane mog¹ byæ u¿ywane z wnêtrza klasy, a tak¿e spoza
zakresu klasy. Analogicznie: publiczne funkcje sk³adowe mog¹ byæ wywo³ywane
dodatkowo tak¿e spoza klasy.
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Publiczn¹ funkcj¹ sk³adow¹ obiektów klasy pralka jest na przyk³ad funkcja
pranie_koszul. Publiczn¹ dlatego, ¿e ja, nie bêd¹c sk³adnikiem klasy pralka, mogê tê
funkcjê wywo³aæ. Prywatn¹ funkcj¹ jest na przyk³ad jakaœ funkcja obroc_bêben _pralki -

_ w_lewo. Tego nie mogê bezpoœrednio wywo³aæ.

Pomyœlisz pewnie tak: skoro sk³adniki prywatne s¹ upoœledzone, bo nie ma
do nich dostêpu z zewn¹trz, to dlaczego nie opatrzyæ wszystkiego ety kie t¹
public. A mo¿e nie mo¿na?

Mo¿na! W C++ mo¿na prawie wszystko. Tylko zobacz, jakie bêd¹ tego konsekwencje.
WyobraŸ sobie, ¿e wytwarzasz klasê obiektów pod tytu³em „telewizor”. Chodz¹ one
œwietnie. Maj¹ w sobie ok. 50 elementów, które mo¿na œrubokrêtem stroiæ. Dajesz
teraz obiekt takiej klasy u¿ytkownikowi. Co dostaje? Telewizor bez obudowy. Wszy st -
kie 50 miejsc zagro¿one jest jego ochocz¹ akcj¹ œrubokrêtem. Nawet jeœli dostar czane
przez Ciebie telewizory s¹ œwietne, to gdy ktoœ weŸmie do rêki œrubokrêt i zacznie
krêciæ, rozstroi to tak, ¿e telewizor bêdzie dzia³a³ Ÿle. To zepsuje Ci opiniê.

Z kolei inny u¿ytkownik, gdy bêdzie chcia³ zwiêkszyæ w telewizorze jasnoœæ, a zoba -
czy 50 pokrête³, to po prostu powie: „To za trudne, lepiej ju¿ pójdê do kina!”.

Jaka jest sytuacja optymalna? Zaopatrzyæ obiekt w obudowê broni¹c¹ dostêpu do tych
50 miejsc, a na zewn¹trz obudowy wystawiæ do publicznego u¿ytku tylko pokrêt³a
spe³niaj¹ce funkcje: zwiêksz jasnoœæ, prze³¹cz kana³.

Tak nale¿y nauczyæ siê rozumowaæ w przypadku wymyœlania klasy. My wymyœlamy
klasê, a ktoœ inny bêdzie musia³ za pomoc¹ obiektów tej klasy programowaæ. Taka jest
sytuacja przy programowaniu w zespo³ach. Jeœli nawet jesteœ samodzielnym progra mi -
st¹ amatorem i to Ty sam bêdziesz klasê definiowa³ oraz tylko Ty sam bêdziesz z niej
korzysta³, i tak wszystko to, co powiedzia³em, nadal pozostaje wa¿ne. Ktoœ, kto ama -
tor sko zbudowa³ sobie na stole zasilacz, wk³ada na koñcu te wszystkie zlutowane druty
i tranzystory do pude³ka po butach. Po to, by – gdy za chwilê tego zasilacza bêdzie
u¿ywa³ przy zasilaniu kolejki elektrycznej – nie zrobiæ przypadkowego zwarcia
miêdzy nó¿kami tranzystorów. Ani by nie przestawiæ omy³kowo napiêcia zamiast
zwrotnicy.

A zatem dowiedzieliœmy siê, ¿e:

Istniej¹ etykiety, za pomoc¹ których mo¿na okreœlaæ dostêp do sk³adników klasy.

S¹ to tzw. etykiety dostêpu. Poznaliœmy ju¿ dwie, ale s¹ trzy: private, protected, public.
Okre œlaj¹ one dostêp do poszczególnych sk³adników klasy.

S¹ trzy rodzaje dostêpu do sk³adnika klasy  

Sk³adnik private

v jest dostêpny tylko dla funkcji sk³adowych danej klasy. (X Tak¿e dla funkcji
zaprzyjaŸnionych z t¹ klas¹ – por. str. 696). Je¿eli zale¿y nam na ukryciu
informa cji, to wówczas sk³adnik powinien byæ deklarowany w³aœnie jako
prywatny.

Sk³adnik protected  

v jest dostêpny tak jak sk³adnik private, ale dodatkowo jest jeszcze dostêpny dla
klas wywodz¹cych siê od tej klasy. 
(O tym, ¿e klasa mo¿e mieæ potomków, bêdziemy mówiæ w rozdziale o dzie dzi -
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cze niu. Tu tylko zapamiêtajmy, ¿e sk³adniki protected s¹ to sk³adniki zastrze¿one 
dla siebie i rodzinki).

Sk³adnik public 

v jest dostêpny bez ograniczeñ. Zwykle sk³adnikami takimi s¹ jakieœ wybrane
funkcje sk³adowe. To za ich pomoc¹ dokonuje siê z zewn¹trz operacji na
danych prywatnych.

Etykiety te mo¿na umieszczaæ w dowolnej kolejnoœci, mog¹ te¿ siê powtarzaæ. Zawsze
oznaczaj¹, ¿e te sk³adniki klasy, które nastêpuj¹ bezpoœrednio po etykiecie, maj¹ tak
okreœlony dostêp.

Domniemanie

Zak³ada siê, ¿e dopóki w definicji klasy nie wyst¹pi ¿adna z tych etykiet, sk³adniki
przez domniemanie maj¹ dostêp private.

class Tdzika
{

int a;
double b;
void fun1(int);

protected:
char m;
void fun2(void);

public:
int x;
void fun3(char*);

private:
int d;

public:
void fun4(void);

};

W powy¿szym przyk³adzie nastêpuj¹ce sk³adniki klasy s¹:

v prywatne (zastrze¿one dla siebie): a, b, fun1, d,

v protected (czyli zastrze¿one dla siebie i potomków): m, fun2,

v publiczne (dostêpne dla wszystkich): x, fun3, fun4.

Na pocz¹tku tej klasy nie ma ¿adnej etykiety, wiêc zak³ada siê, ¿e sk³adniki a, b, fun1

maj¹ byæ prywatne. Potem wystêpuj¹ ju¿ etykiety, którymi regulujemy dostêp do
wybranych sk³adników.

Pokazany sposób okreœlania dostêpu jest wprawdzie poprawny, jednak bym go nie
poleca³. Lepiej wszystkie sk³adniki o danym dostêpie zgrupowaæ razem. Wówczas
wystarczy jeden rzut oka na definicjê klasy i ju¿ wiemy, co jest dostêpne z zewn¹trz.

Czêsto w pracach nad powa¿nym projektem programiœci przyjmuj¹ zasadê, ¿e:

v na górze definicji klasy umieszcza siê najpierw sk³adniki public, bo te s¹ najbar -
dziej interesuj¹ce dla póŸniejszego u¿ytkownika klasy;

v ni¿ej s¹ sk³adniki protected (porozmawiamy o nich w stosownej chwili);

v a najni¿ej s¹ sk³adniki private, bo te ju¿ interesuj¹ tylko tego, kto pracuje nad t¹
klas¹ (a nie jedynie j¹ u¿ytkuje).
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Oczywiœcie ma to znaczenie, gdy definicja klasy jest d³uga i nie mieœci siê w ca³oœci na
ekranie. W tej ksi¹¿ce klasy bêd¹ na ogó³ krótkie, wiêc raczej nie bêdê stosowa³ tej
zasady.

¦

Podkreœliæ nale¿y wyraŸnie, ¿e sterowanie dostêpem jest pewnego rodzaju
dobro dziej stwem, które chroni nas przed tym, ¿ebyœmy sobie czegoœ w danym
obiekcie przez nieu wagê nie zepsuli.

Sterowanie dostêpem nie zabezpiecza jednak przed œwiadomym dzia³aniem nasta wio -
nym na zepsucie. W C++ prawie wszystko jest mo¿liwe, wiêc jeœli zechcesz, to i tak
mo¿esz siê do takich prywatnych danych dostaæ. No, ale to ju¿ bêdzie œwiadomym
oszustwem.

16.6 Klasa a obiekt

Wiemy ju¿, co to jest klasa. Definicja klasy to jakby projekt techniczny nowego typu
zmiennej. Maj¹c ju¿ zdefiniowan¹ klasê, mo¿emy stworzyæ kilka egzemplarzy obiek -
tów danej klasy. Tak jak w przypadku typu (klasy) int, mo¿emy stworzyæ kilka
obiektów typu int:

int a, m, licznik;
int cena, kolor;

Te definicje powoduj¹ utworzenie piêciu ró¿nych obiektów typu („klasy”) int. Podo b -
nie w przypadku typu zdefiniowanego przez nas samych, maj¹c definicjê klasy,
mo¿emy przyst¹piæ do definiowania konkretnych egzemplarzy obiektów danej klasy.

Wymyœlmy sobie tak¹ prost¹ klasê:
class Tosoba
{
  public:

void zapamietaj(string, int );
void wypisz();

  private:
string nazwisko;
int wiek;

};

W klasie tej widzimy dwa prywatne sk³adniki – s¹ to dane zawieraj¹ce informacje
o nazwisku i wieku osoby. Publicznymi sk³adnikami s¹ dwie funkcje:

v zapamietaj – przypisuj¹ca informacje o nazwisku i wieku do odpowie d nich
sk³adników;

v wypisz – do wypisania na ekranie informacji zapisanej wczeœniej w obiekcie.

Aby zdefiniowaæ cztery egzemplarze obiektów tej klasy, wystarczy napisaæ:
Tosoba   student1, student2, profesor;
Tosoba pilot;

+ Dygresja: wkrótce zamiast mówiæ:

 egzemplarz obiektu danej klasy
mówiæ te¿ bêdziemy po prostu:

 obiekt danej klasy.
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Poniewa¿ jednak to pierwsze, d³u¿sze sformu³owanie wyraŸniej podkreœla ró¿nicê
miêdzy klas¹ a obiektem, dlatego przez pewien czas czêœciej bêdê u¿ywa³ pierwszej
formy.

Zobaczyliœmy wiêc, jak powstaj¹ cztery egzemplarze obiektów naszej klasy Tosoba.
Jak widaæ, ka¿dy z nich ma swoj¹ nazwê.

Nale¿y sobie wyraŸnie uœwiadomiæ, ¿e sama definicja klasy nie definiuje ¿adnych 
obiektów.

Konkretniej – w naszym przypadku po definicji klasy nie ma jeszcze w pamiêci ¿adnej
tablicy nazwisko ani ¿adnej zmiennej wiek. To dopiero definicja czterech egzemplarzy
obiektów tej klasy sprawi³a, ¿e w pamiêci powsta³y cztery zespo³y danych – cztery
obiekty klasy string do przechowywania nazwiska i cztery zmienne typu int do przecho -
wy wania informacji o wieku osoby. Ka¿dy z tych zespo³ów danych mo¿e przechowaæ
dane o jednej osobie.

Sama definicja klasy to jakby tylko piecz¹tka. Dopóki jej nie odbijemy
czterokrotnie na papierze (pamiêæ komputera), dopóty na tym papierze nic
nie ma. Piecz¹tka le¿y sobie na boku.

£atwo sobie to uzmys³owiæ, patrz¹c na typ wbudowany, jakim jest typ int. Twórcy
jêzyka zdefiniowali ten typ int, aby s³u¿y³ programistom do przechowywania liczb
ca³kowitych. Ta definicja typu (klasy) int ju¿ gdzieœ w jêzyku C++ tkwi. Dopóki jednak
nie napiszemy definicji egzemplarza obiektu tego typu, dopóty w pamiêci nie jest
zarezerwowana ¿adna komórka na ten cel. To dopiero definicja

int x;

sprawia, ¿e w pamiêci jest jeden obiekt tego typu.

+ Zapamiêtaj:

Klasa to typ obiektu, a nie sam obiekt.

To samo bardziej potocznie:

Klasa to jakby rysunek techniczny obiektu, a nie sam obiekt.

Aby w naszej rozmowie ³atwiej by³o odró¿niaæ nazwy klas od nazw obiektów,
przyjmu jemy tak¹ zasadê:

Nazwy naszych klas zaczynaæ bêdziemy od du¿ej litery T, 
co jest skrótem od „Typ” (czyli klasa).

WyobraŸ sobie, ¿e patrzysz na cudzy program i widzisz takie okreœlenia jak syrenka

i samochod. Nie wiesz, co jest obiektem, a co klas¹. Jeœli jednak tamten programista
napisa³by: Tsamochod i syrenka, to masz prawo siê domyœlaæ, ¿e Tsamochod jest nazw¹
jakiejœ jego klasy, a syrenka to nie klasa, tylko obiekt (skoro nie ma T na pocz¹tku).

Ta konwencja jest naprawdê pomocna, bêdziemy j¹ stosowaæ w tej ksi¹¿ce.

¦

Ka¿dy obiekt ma swoje w³asne dane, ale funkcje s¹ wspólne

Warto uzmys³owiæ sobie jeszcze jedn¹ rzecz: otó¿ jeœli w naszym przypadku zde fi nio -
wa liœmy cztery obiekty klasy Tosoba, to w pamiêci utworzone zosta³y cztery ró¿ne
komplety sk³adników danych tej klasy. To w koñcu zrozumia³e, bo musz¹ byæ np.
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cztery miejsca do przechowywania nazwisk tych czterech ró¿nych osób. Co jednak
ciekawe:

funkcje sk³adowe s¹ w pamiêci tylko jednokrotnie. 
Cztery oddzielne komplety sk³adników danych s¹ zrozumia³e, bo przecie¿ ka¿dy ma
przechowywaæ inn¹ informacjê. Natomiast funkcje sk³adowe dla ka¿dego egzempla -
rza obiektu danej klasy dzia³aj¹ przecie¿ identycznie. S¹ wiêc w pamiêci komputera
jednokrotnie.

W zasadzie o tej sprawie nie musia³byœ wcale wiedzieæ. Powiedzia³em to jednak po to,
byœ nie s¹dzi³, ¿e poszczególny obiekt w pamiêci jest bardzo du¿y. Taka obawa
prowadzi³aby do niechêtnego definiowania nowych egzemplarzy obiektów.

Znowu analogia. Sk³adnikiem typu wbudowanego int jest na pewno funkcja (sk³a -
dowa) obs³uguj¹ca mno¿enie liczb typu int. Nie s¹dzisz chyba, ¿e za ka¿dym razem,
gdy w programie definiujesz zmienn¹ typu int, przydzielana jest jej w pamiêci nowa
funkcja obs³uguj¹ca to mno¿enie. Obiektów tego typu mo¿e byæ sto, a obs³u guje je
ta sama funkcja.

O tym, jak wielki jest obiekt, mo¿esz siê ³atwo przekonaæ, stosuj¹c operator sizeof.

16.7 Wartoœci wstêpne w sk³adnikach nowych obiektów.
Inicjalizacja „w klasie” 

W poprzednim paragrafie zobaczyliœmy definicjê klasy Tosoba i dowiedzieliœmy siê, ¿e
aby stworzyæ w naszym programie egzemplarz obiektu tego typu, wystarczy np.
w funkcji main umieœciæ instrukcjê:

Tosoba kapitan;

Powstaje tu obiekt o nazwie kapitan i jest on klasy Tosoba. A w jakim wieku jest ten
konkretny kapitan? Jakie ma nazwisko? Na razie nie ma jeszcze ¿adnego nazwiska,
a i sk³adnik okreœlaj¹cy jego wiek te¿ nie zawiera ¿adnej sensownej wartoœci.

Definicja klasy jest przecie¿ tylko jakby formularzem do wype³nienia. Dokument
klasy paszport, którego matryca (definicja) jest w drukarni pañstwowej, nie zawiera
wydru ko wanego nazwiska ani daty urodzenia. Jest tam tylko miejsce na nazwisko i tê
datê. Te dane (inicjalizuj¹ce go) wpisze siê dopiero do konkretnego egzemplarza
obiektu klasy paszport.

class Tpaszport
{

string nazwisko;
char imie [40];
int data_urodzenia;

};

Sensowne dane do obiektu danej klasy wpisuje siê dopiero, gdy konkretny obiekt
definiujemy (wyrabiamy sobie paszport, kupujemy pralkê) albo póŸniej, gdy jakichœ
zmian potrzebujemy (za³atwiamy do paszportu jak¹œ wizê lub wsypujemy do pralki
proszek). 

Zatem chyba Ciê przekona³em, ¿e nie ma sensu, ¿eby w fabryce nowych paszportów
jakieœ dane do paszportu wpisywaæ. 

W zwi¹zku z tym przed standardem C++11 w definicji klasy zwyk³e sk³adniki-dane nie 
mog³y mieæ inicjalizatora.
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A jednak bywaj¹ klasy, w których to mia³oby sens... WyobraŸ sobie klasê opisuj¹c¹
pionek w grze – takiej jak na przyk³ad chiñczyk. Graæ mo¿e kilku zawodników. Ka¿dy
ma swoj¹ dru¿ynê czterech pionków. Zadaniem pionka jest przejœæ kolejne pola od
domu (pole numer zero), do Pekinu (pole nr 70).

W dodatku w tej naszej wersji gry po drodze mog¹ go czekaæ ró¿ne przeciwnoœci losu,
wiêc o ile na pocz¹tku ka¿dy pionek jest ca³kiem zdrowy (stan_zdrowia  równy 1.0), to
potem mo¿e mu siê pogorszyæ. Mo¿e nawet zemrzeæ (stan_zdrowia równy 0). Oto
przyk³adowa definicja takiej klasy:

class Tpionek
{

int pozycja;
double stan_zdrowia;
int nr_mojej_druzyny;
// ...

};

Przedstawione powy¿ej zasady gry dotycz¹ ka¿dego pionka, wiêc ka¿dy nowo powsta -
³y pionek powinien mieæ wstêpnie swój sk³adnik pozycja ustawiony na wartoœæ 0, a do
sk³adnika stan_zdrowia  nale¿y wstêpnie wpisaæ 1.0 (ca³kiem zdrowy). Mo¿emy to
zrobiæ rêcznie przy okazji definiowania danego konkretnego obiektu. Poniewa¿
jednak sprawa dotyczy ka¿dego pionka, mo¿emy to zleciæ kompilatorowi. Niech zrobi
to automa ty cznie wobec ka¿dego nowego obiektu. Jak to za³atwiæ?

Najproœciej tak: 

Standard C++11 pozwala, ¿ebyœmy ju¿ w definicji klasy (obok odpowied -
nich sk³adników) umieœcili te upragnione wstêpne wartoœci.

  
 

W klasie wygl¹da to tak:

class Tpionek
{

int pozycja { 0 };                  // inna forma to:   int pozycja = 0;
double stan_zdrowia { 1.0 }; // inna forma to:   double stan_zdrowia = 1.0;
int nr_mojej_druzyny;
// ...

};

Dziêki temu zapisowi ka¿dy nowy obiekt klasy Tpionek bêdzie mia³ wstêpnie wpisane te 
dwie wartoœci do w³aœciwych sk³adników.

Tego rodzaju wstêpne nadanie wartoœci sk³adnikowi nazywa siê 
inicjalizacj¹ „w klasie” (ang. in-class). Mo¿na j¹ kompilatorowi zleciæ, stosuj¹c 
albo zapis za pomoc¹ klamer { } , albo zapis ze znakiem =.

(Ten drugi sposób ze znakiem = pokazany jest powy¿ej w komentarzach).

Zapytasz: A co ze wstêpn¹ wartoœci¹ sk³adnika okreœlaj¹cego numer dru¿yny, do
której nowy pionek nale¿y?

Nic. Poniewa¿ tu, w trakcie definiowania klasy, nie potrafimy wpisaæ nic senso -
wnego, wiêc z nadaniem temu sk³adnikowi wartoœci trzeba poczekaæ do chwili
definiowania konkretnego pionka. Dok³adnie tak, jak w przypadku  wpisywania
nazwi ska do paszportu.

Bardziej zainteresowanym czytelnikom poka¿ê teraz...
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Krótki programik, w którym jest klasa z inicjalizacjami sk³adników ciekawszych typów

Bêd¹ to na przyk³ad takie sk³adniki: tablica, wskaŸnik, typ wyliczeniowy. 
Pocz¹t ku j¹ cym zdecydowanie radzê pomin¹æ ten przyk³ad i przeskoczyæ do nas -
têp nego paragrafu.

X
Zobaczysz teraz, jak zapisywaæ inicjalizacjê „w klasie” w przypadku sk³adników
o ró¿nych ciekawszych typach.

wII
I 
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
class Tklasa {
public:

string imie {"nieznane imie"};    1
double *wskaznik { nullptr }; 2
int  tablicaA[5]  { 100, 200, 300 };  3
vector<char> symbole { 'a','b','c'   };   4

enum stan { pauza = 40, stop = 55, play = 66, przewijanie = 77 };  5
stan  odtwarzacz { stop };  6

};

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

Tklasa ob;

cout << "Wstepna zawartosc kazdego nowego obiektu klasy Tklasa to:\n"
<<"ob.imie= " << ob.imie
<< ", ob.wskaznik = " << ob.wskaznik    7
<< ", odtwarzacz jest w stanie = " << ob.odtwarzacz    8
<< endl;

cout << "Tresc tablicyA: ";
for(int k  : ob.tablicaA) cout << k << ", ";     9

cout << "Tresc wektora symbole: ";
for(auto s  : ob.symbole) cout << s << ", "; Ba

}

 

Na ekranie zobaczymy wartoœci wstêpnie umieszczone w obiekcie ob

Wstepna zawartosc kazdego nowego obiektu klasy Tklasa to:
ob.imie= nieznane imie, ob.wskaznik = 0, odtwarzacz jest w stanie = 55
Tresc tablicyA: 100, 200, 300, 0, 0, Tresc wektora symbole : a, b, c,

 W kla sie jest kil ka sk³adn ików. Zo baczmy po ko lei, jak s¹ inic jali zow ane.

1 Oto sk³adnik typu string. Tak siê go inicjalizuje wybranym tekstem.

2 WskaŸnik mo¿na inicjalizowaæ na przyk³ad wartoœci¹ nullptr. Potem jego numeryczna
wartoœæ (zero) zostanie wypisana 7 na ekranie.

3 Tablicê piêcioelementow¹ mo¿na inicjalizowaæ na przyk³ad tak. Jak widzisz, tu
w klam rze s¹ akurat tylko trzy wartoœci (a nie piêæ). Zatem wed³ug znanej zasady –
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pozosta³e elementy tablicy zostan¹ inicjalizowane zerami. Dalej, w instrukcji 9,
widzimy sposób wypisania treœci tej tablicy na ekranie.

Czytelnikom z doœwiadczeniem przypominam, ¿e przed standardem
C++11 nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci inicjalizacji tablicy bêd¹cej sk³adni -
kiem klasy.

  
 

4 W podobny sposób inicjalizuje siê „w klasie” sk³adnik symbole (jest on wektorem zna -
ków). Na potwierdzenie sukcesu instrukcja Ba wypisuje na ekranie treœæ tego wektora.

5 Oto definicja pomocniczego typu wyliczeniowego o nazwie stan. Na jego liœcie wyli -
cze niowej rozpoznajesz znajome s³owa. Zwracam uwagê, ¿e stan stop ma wartoœæ
liczbow¹ 55.

6 W klasie jest te¿ sk³adnik o nazwie odtwarzacz. Jest on typu (wyliczeniowego) stan. Tu
widzisz, jak sk³adnik odtwarzacz jest inicjalizowany wartoœci¹ stop.

8 Nastêpnie ju¿ w funkcji main wstêpna wartoœæ tego sk³adnika odtwarzacz wypisana
zostaje na ekranie. Widzimy liczbê 55, oznaczaj¹c¹ w³aœnie stan stop.

@
Do sprawy inicjalizacji „w klasie” wrócimy jeszcze przy okazji tzw. konstruktora
domnie manego (§21.6, str. 782) i na str. 570.

16.8 Funkcje sk³adowe 

Funkcje zdeklarowane wewn¹trz definicji klasy s¹ sk³adnikami tej klasy. Nazywamy
je funkcjami sk³adowymi. Funkcje te maj¹ zakres klasy, w której je zadeklarowaliœmy.
(Zwyk³e funkcje – jak pamiêtamy – maj¹ zakres pliku, w którym je zadeklarowano).

Funkcje sk³adowe maj¹ pe³ny dostêp do wszystkich sk³adników swojej klasy, to
znaczy: i do danych (mog¹ z nich korzystaæ), i do innych funkcji (mog¹ je wywo -
³ywaæ). Do sk³adnika swojej klasy odwo³uj¹ siê, podaj¹c po prostu nazwê tego
sk³adnika.

16.8.1 Pos³ugiwanie siê funkcjami sk³adowymi

Funkcja sk³adowa jest jakby narzêdziem, za pomoc¹ którego dokonujemy operacji na
danych sk³adowych klasy. Szczególnie na tych sk³adnikach, które s¹ private i tym
samym spoza klasy niedostêpne. Przyjrzyjmy siê, jak dla przed chwil¹ zdefiniowanej
klasy Tosoba mo¿emy wywo³aæ funkcje sk³adowe.

Powiedzmy œciœlej – funkcjê wywo³uje siê dla konkretnego obiektu danej klasy.
Musimy wiêc mieæ definicje obiektów.

Tosoba  student1, student2;
Tosoba  profesor, pilot;

Oto wywo³anie funkcji sk³adowej dla obiektu profesor: 

profesor.zapamietaj("Albert Einstein", 55);

Dla pozosta³ych obiektów podobnie:
student1.zapamietaj("Ruediger Schubart", 26);
student2.zapamietaj("Claudia Bach", 25);
pilot.zapamietaj("Neil Armstrong", 37);

Zapis ten nale¿y rozumieæ tak: na rzecz obiektu profesor wykonaj funkcjê zapamietaj

z podanymi argumentami.
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Sk³adnia jest wiêc taka: nazwa obiektu, potem kropka, a potem nazwa funkcji sk³ado -
wej z ewentualnymi argumentami

obiekt .funkcja(argumenty);

Zapytasz zapewne po co ten obiekt i ta kropka. Nie mo¿na by wywo³aæ tej funkcji po
prostu tak:

zapamietaj("Albert Einstein", 55); // B³¹d!

Nie, nie mo¿na. Zapominasz, ¿e w pamiêci s¹ ju¿ cztery zestawy danych odpowiada -
j¹ce czterem ró¿nym obiektom klasy Tosoba. Funkcja musi wiedzieæ, na którym
konkretnym obiekcie ma pracowaæ. Jeœli funkcja zapamietaj ma wpisaæ nazwisko
„Albert Einstein” do tego konkretnego obiektu klasy Tosoba, który nazwali œmy profesor, 
to nazwê profesor stawiamy przed wywo³aniem funkcji.

Tak wiêc wywo³ujemy funkcjê sk³adow¹ na rzecz obiektu, którego nazwê podajemy.

Funkcjê sk³adow¹ mo¿emy tak¿e wywo³aæ na rzecz obiektu pokazywanego wskaŸ ni -
kiem: 

Tosoba * wsk; // definicja wskaŸnika
wsk = &profesor; // ustawienie wskaŸnika na obiekcie profesor
wsk –> zapamietaj("Albert Einstein", 55);

A oto jak wywo³aæ funkcjê dla tego samego obiektu przezywanego referencj¹: 
Tosoba & belfer = profesor; // definicja referencji
belfer.zapamietaj("Albert Einstein", 55);

Zbierzmy wiêc te trzy sposoby (pseudokod):

 obiekt .funkcja(argumenty);
 wskaŸnik  –>.funkcja(argumenty);
 referencja  .funkcja(argumenty);

16.8.2 Definiowanie funkcji sk³adowych 

Do tej pory du¿o mówiliœmy o funkcji zapamietaj, ale nigdzie nie pojawi³a siê jeszcze jej
definicja, czyli jej treœæ, cia³o – instrukcje sk³adaj¹ce siê na ni¹. Gdzie mo¿e byæ zdefi -
nio wa na funkcja sk³adowa?

Definicja funkcji sk³adowej mo¿e siê znaleŸæ w jednym z dwóch miejsc:

- Pierwszy sposób: definicja funkcji sk³adowej (jej cia³o) mo¿e siê znaleŸæ wewn¹trz
samej definicji klasy. Oto taka realizacja:

wII
I 
class Tosoba
{ // sk³adniki private

string nazwisko;
int wiek;

public: // sk³adniki publiczne
// ——————————————— definicje funkcji sk³adowych–––
void zapamietaj(string napis, int lata)
{

nazwisko = napis);
wiek = lata;

}
//—————————————
void wypisz()
{
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cout << nazwisko << ", lat: " << wiek << endl;
}

};

- Jest te¿ drugi sposób definiowania funkcji sk³adowej: w definicji klasy umieszcza siê
tylko sam¹ deklaracjê tej funkcji, natomiast jej definicjê (jej cia³o) piszemy poza cia³em
klasy:

wII
I 
class Tosoba
{

// sk³adniki private
std::string nazwisko;
int wiek;

public: // sk³adniki publiczne
// —————————— deklaracje funkcji sk³adowych
void zapamietaj(std::string napis, int lata);
void wypisz();

};
//////////////////////  koniec definicji klasy  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//*****************************************************************************************************************
void Tosoba::zapamietaj(std::string napis, int lata)
{

nazwisko  = napis;
wiek = lata;

}
//*****************************************************************************************************************
void Tosoba::wypisz()
{

cout << nazwisko << ", lat: " << wiek << endl;
}

Poniewa¿ obie powy¿sze definicje funkcji sk³adowych znajduj¹ siê teraz poza defini -
cj¹ ich klasy, dlatego w tym (odleg³ym) miejscu definicji ich nazwa uzupe³niona
zosta³a nazw¹ klasy, do której nale¿¹. S³u¿y do tego widoczny operator zakresu ::.

Taki zapis informuje kompilator, ¿e jest to realizacja tej funkcji zapamietaj, któr¹
zadeklarowaliœmy w definicji klasy Tosoba.

Gdybyœmy zapomnieli  o umieszczeniu tego przedrostka, kompilator mo¿e uznaæ,
¿e jest to jakaœ tam funkcja zapamietaj – jedna z wielu zwyk³ych w programie. Nato -
miast w trakcie linkowania linker nie znajdzie poszukiwanej przez siebie funkcji
Tosoba::zapamietaj i otrzymamy komunikat, ¿e funkcja sk³adowa zapamietaj dla klasy
Tosoba nie jest nigdzie zdefiniowana.

Nazwa klasy i operator zakresu s¹ rzeczywiœcie jakby przedrostkiem nazwy funkcji.
Mówiê o tym dlatego, by ustrzec Ciê przed b³êdem polegaj¹cym na tym, ¿e nazwê
klasy i operator :: ustawisz na samym pocz¹tku linijki, a dopiero po tym typ zwracany
przez funkcjê.

Tosoba:: void zapamietaj(...) // B³¹d!
{   /*cia³o*/   }

+ B³êdu tego nie pope³nisz, jeœli zapamiêtasz, ¿e nazwa klasy i operator :: uzupe³niaj¹
nazwê funkcji i jakby czyni¹ j¹ d³u¿sz¹. Poprawnie wiêc ma byæ:

void Tosoba::zapamietaj(...)
{ /*cia³o*/  }
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Funkcja zdefiniowana poza klas¹ przy zastosowaniu tego przedrostka ma dok³adnie
taki sam zakres, jakby by³a zdefiniowana wewn¹trz klasy. Oba sposoby definiuj¹
funkcje o zakresie wa¿noœci klasy Tosoba. W konsekwencji wiêc: niezale¿nie, czy
funkcja sk³adowa zdefiniowana jest tym pierw szym, czy drugim sposobem – ma
jednakowy dostêp do wszystkich sk³adników swojej klasy.

Jest jednak ogromna ró¿nica dla kompilatora

Jeœli bowiem funkcjê sk³adow¹ zdefiniujemy wewn¹trz definicji klasy
(sposób 1), to kompilator uzna, ¿e chcemy, aby ta funkcja by³a typu inline
(§6.14, str. 208).   
Definicja funkcji sk³adowej bêd¹ca poza definicj¹ klasy (sposób 2) sprawia, 
¿e funkcja nie jest automatycznie uznawana jako inline.

Kiedy zatem wybraæ pierwszy, a kiedy drugi sposób?

Umówmy siê tak:

· Jeœli cia³o funkcji sk³adowej ma nie wiêcej ni¿ dwie linijki, to funkcjê 
tê definiujemy wewn¹trz definicji klasy (sposób 1). Jest wtedy auto -
ma tycznie inline.

· Jeœli funkcja sk³adowa jest d³u¿sza ni¿ te dwie linijki, to definiujemy
j¹ poza definicj¹ klasy.

Zapytasz pewnie: Wobec tego funkcja sk³adowa zdefiniowana poza definicj¹ klasy nie
mo¿e byæ nigdy typu inline?

Mo¿e! Tylko trzeba to wtedy wyraŸnie zaznaczyæ, pisz¹c s³ówko inline:
inline void Tosoba::wypisz()
{

//...cia³o funkcji...  
}

A oto jak wygl¹da prosty program z u¿yciem klasy Tosoba:

wII
I `$ - 
#include <iostream>
#include <string> 1
using namespace std;
 ///////////////////////////////////// definicja klasy  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
class Tosoba
{

string nazwisko; 2
int wiek;

public: 3
void zapamietaj(string napis, int lata); 4
//————————————
void wypisz() 5
{

cout << "\t" << nazwisko << ", lat: " << wiek << endl;
}

};
///////////////////////// koniec definicji klasy /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 void Tosoba::zapamietaj(string napis, int lata) 6
{

nazwisko = napis;
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wiek = lata;
}

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

Tosoba student1,
student2,
profesor,
pilot;

cout << "Dla informacji podaje, ze jeden obiekt klasy Tosoba\n ma rozmiar: "
<< sizeof(Tosoba) 7
<< " bajtow. To samo inaczej: "
<< sizeof(student1) << endl;

profesor.zapamietaj("Albert Einstein", 55); 8
student1.zapamietaj("Ruediger Schubart", 26);
student2.zapamietaj("Claudia Bach", 25);
pilot.zapamietaj("Neil Armstrong", 37);

cout << "Po wpisaniu informacji do obiektow. Sprawdzamy: \n";
cout << "dane z obiektu profesor\n";
profesor.wypisz();

cout << "dane z obiektu student1\n";
student1.wypisz();

cout << "dane z obiektu student2\n";
student2.wypisz(); 9

cout << "dane z obiektu pilot\n";
pilot.wypisz();

cout << "Podaj swoje nazwisko (tylko nazwisko): ";
string magazynek;
cin >> magazynek; Ba

cout << "Podaj swoj wiek: ";
int ile;
cin >> ile;
pilot.zapamietaj(magazynek, ile);      Bb

cout << "Oto dane, ktore teraz sa zapamietane w obiektach profesor i pilot \n";
profesor.wypisz();
pilot.wypisz();      Bc

}

 

Oto co zobaczymy na ekranie po wykonaniu programu:

Dla informacji podaje, ze jeden obiekt klasy Tosoba
ma rozmiar: 16 bajtow. To samo inaczej: 16 7
Po wpisaniu informacji do obiektow. Sprawdzamy:
dane z obiektu profesor
Albert Einstein, lat: 55
dane z obiektu student1
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Ruediger Schubart, lat: 26
dane z obiektu student2
Claudia Bach, lat: 25 9
dane z obiektu pilot
Neil Armstrong, lat: 37
Podaj swoje nazwisko (tylko nazwisko): Galileusz
Podaj swoj wiek: 60
Oto dane, ktore teraz sa zapamietane w obiektach profesor i pilot
Albert Einstein, lat: 55
Galileusz, lat: 60 Bc

 Cie kaws ze miej sca tego pro gramu

1 Ten plik nag³ówkowy w³¹czany jest z uwagi na to, ¿e w programie pos³ugujemy siê
typem std::string. Jego deklaracja jest w³aœnie w tym pliku.

2 Prywatne dane sk³adowe klasy Tosoba. Prywatne przez domniemanie, bo do tej pory nie
wyst¹pi³a jeszcze w tej definicji klasy ¿adna etykieta okreœlaj¹ca dostêp do sk³adników.

3 Etykieta mówi¹ca, ¿e nastêpuj¹ce po niej sk³adniki bêd¹ mia³y dostêp public.

4 Deklaracja funkcji sk³adowej. Sama deklaracja.

5 Definicja (a wiêc tym samym jednoczeœnie deklaracja) funkcji sk³adowej wypisz.
Funkcja jest tu zdefiniowana wewn¹trz definicji klasy, wiêc bêdzie typu inline.

6 Definicja funkcji sk³adowej bêd¹ca poza definicj¹ klasy. Poniewa¿ jest tam operator
zakresu (Tosoba::zapamietaj), wiêc kompilator wie, ¿e jest to definicja funkcji zapamietaj,
bêd¹cej funkcj¹ sk³adow¹ klasy Tosoba.

7 Tu siê przekonasz, jak du¿y jest obiekt klasy Tosoba. Na ekranie widzisz, ¿e jest to 16
bajtów. Na tê liczbê sk³ada siê rozmiar sk³adnika wiek (typ int) i rozmiar sk³adnika
nazwisko (typ string). Zauwa¿, ¿e operator sizeof mo¿na zastosowaæ wobec nazwy klasy,
czyli typu, jak te¿ i wobec konkretnego egzemplarza obiektu tej klasy.

Podobnie mo¿emy zrobiæ w przypadku zwyk³ego typu int. Jeœli mamy obiekt int

o nazwie licznik, to mo¿emy u¿yæ wyra¿eñ:

sizeof(int)           // wobec nazwy typu
 sizeof(licznik)     // wobec nazwy obiektu tego typu

8 Wywo³anie funkcji sk³adowej zapamietaj na rzecz obiektu profesor – bêd¹cego egzem pla -
rzem obiektu klasy Tosoba. Formê takiego wywo³ania ju¿ omawialiœmy.

9 Przyk³ad wywo³ania funkcji wypisz. Tu na rzecz obiektu o nazwie student2.

Ba Po wypisaniu tego, co jest w programie, program prosi o podanie Twoich danych, by je
zapamiêtaæ w obiekcie. Prosi nas tylko o samo nazwisko – po to, by by³ to jeden wyraz.1)

Bb Otrzymane dane wk³adamy do obiektu o nazwie pilot.

Bc Na dowód, ¿e to siê uda³o, wypisujemy za chwilê dane tego obiektu na ekranie.

¦
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S³owa, s³owa, s³owa

Spotkasz czasem ludzi, którzy na funkcjê sk³adow¹ mówi¹ „metoda”. Nie daj siê prze -
stra szyæ. W ponad 1000-stronicowym opisie standardu jêzyka C++ zawsze u¿ywany
jest termin funkcja sk³adowa (ang. member function).

Sk¹d zatem wziê³a siê ta „metoda”? Z innych, dawniejszych jêzyków programowania
obiektowego. Przynieœli j¹ do C++, ¿e tak powiem, uchodŸcy z tamtych jêzyków.
Argumentuj¹ oni, ¿e funkcja sk³adowa jest jakby metod¹ postêpowania z obiektem. Ich 
przeciwnicy mówi¹ zaœ, ¿e jeœli tak, to metodami mo¿na by nazywaæ co najwy¿ej
publiczne funkcje sk³adowe.

Przecie¿ w klasie Tpralka_automatyczna prywatna funkcja sk³adowa obrot_bêb na -
_w_le wo nie jest metod¹ postêpowania u¿ytkownika z pralk¹. On przecie¿ nie ma do 
takiej „metody” dostêpu. Nazywanie tej funkcji „metod¹” jest niespe³nion¹
obietnic¹.

Jak ju¿ mo¿e zauwa¿y³eœ, ja sam nie jestem bardzo rygorystyczny, jeœli chodzi
o nazew ni ctwo. Bardziej zale¿y mi, by nie tyle uczyæ Ciê nazw, ile tego, co one
oznaczaj¹. Sam jednak staram siê nie nazywaæ funkcji sk³adowych metodami.

16.9 Jak to w³aœciwie jest? (this)

Jak wiemy, funkcja sk³adowa mo¿e wykonywaæ operacje na danych sk³adowych.
W naszym programie z klas¹ Tosoba widzieliœmy tak¹ definicjê funkcji sk³adowej:

void Tosoba::zapamietaj(string napis, int lata)
{

nazwisko = napis;
wiek = lata;

}

Wiemy te¿, ¿e istnieje w pamiêci kilka egzemplarzy obiektów klasy Tosoba:

Tosoba    student1, student2, profesor, pilot;

S¹ wiêc cztery tablice na nazwisko, cztery zmienne typu int na przechowywanie infor -
ma cji o wieku. Jeœli przyjrzymy siê cia³u funkcji sk³adowej, to widzimy, ¿e jest tam
sama nazwa wiek i nazwa nazwisko. Funkcja sk³adowa, jak ju¿ wspomnia³em, jest
w pamiêci tylko jednokrotnie,

+ sk¹d wiêc ona wie, do której komórki wiek ma w danym momencie coœ wpisaæ?

wiek = 44;

Czy do wieku studenta1, czy mo¿e pilota? OdpowiedŸ jest prosta. Zwróæ uwagê, jak
wywo³ywana jest funkcja

student2.zapamietaj("Ruediger Schubart", 26);

Jak widaæ, wywo³ana jest na rzecz jednego konkretnego egzemplarza obiektu
student2. Bez naszej wiedzy do wnêtrza funkcji przesy³any jest wskaŸnik do tego
konkretnego obiektu. Tym adresem funkcja inicjalizuje sobie swój „wskaŸnik” zwany
this.1) WskaŸ nik ten pokazuje funkcji, na którym konkretnym egzemplarzu obiektu tej
klasy ma ona teraz pracowaæ.
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Jak to siê dzieje, ¿e funkcja pracuje rzeczywiœcie na danym konkretnym obiekcie?

Otó¿ wnêtrze tej funkcji wygl¹da w rzeczywistoœci tak:
void Tosoba::zapamietaj(string napis, int lata)
{

this–>nazwisko = napis;
this–>wiek = lata;

}

Widzimy coœ jakby wskaŸnik this przed nazw¹ sk³adników klasy. Ten „wskaŸnik”
moglibyœmy sami w tych miejscach postawiæ, ale kompilator oszczêdza nam pisania
i wstawia sam. Gdybyœmy to mimo wszystko zrobili, nie bêdzie to b³êdem.

„WskaŸnik” this stoj¹cy przed sk³adnikami klasy sprawia, ¿e operacje przeprowadzane
s¹ na sk³adnikach tego (this) konkretnego egzemplarza obiektu, dla którego tê funkcjê
wywo³aliœmy. Nie ma ¿adnej wieloznacznoœci.

X

Tylko dla bardzo dociekliwych

Czy zauwa¿y³eœ, ¿e piszê ostatnio „wskaŸnik” this, u¿ywaj¹c cudzys³owu?

To dlatego, ¿e this to nie taki zwyk³y wskaŸnik. Zwyk³y jest przecie¿ tzw. lwartoœci¹,
czyli mo¿na na przyk³ad zapytaæ o jego w³asny adres.

To znaczy mo¿na dowiedzieæ siê nie tylko o adres, „na który ten wskaŸnik (lase -
rowy) teraz wskazuje”, ale te¿ o adres, „pod którym ten wskaŸnik (np. lase ro wy)
sam jest”.

v Natomiast o adres this nie mo¿na pytaæ.
&this             // !!! straszny b³¹d

v Nie mo¿na te¿ podmieniaæ zawartoœci this (czyli jakby przekierowywaæ go tak,
¿eby wskaza³ na coœ innego).

this = inny adres;  // !!! straszny b³¹d

- £atwo to zapamiêtaæ tak:

Traktuj go po prostu tak, jakby zamiast s³owa this by³a tam sta³a dos³owna okreœlaj¹ca
pokazywany adres w pamiêci. WyobraŸ sobie wiêc, ¿e zamiast instrukcji:

    this–>wiek = lata;

jest instrukcja:
0x316f37–>wiek = lata;    // pseudokod 

No i co? Czy teraz – gdy masz takie skojarzenie – wpad³oby Ci do g³owy, by:

· dowiadywaæ siê o adres sta³ej dos³ownej 0x316f37?
&0x316f37    // b³¹d

· zmieniaæ tê sta³¹ dos³own¹ (niby jak)?

Koniec tekstu dla dociekliwych.

¦

Typ wskaŸnika this

Ka¿dy zwyk³y wskaŸnik mog¹cy wskazywaæ na obiekty klasy X jest typu:
X*

WskaŸnik this wskazuje na w³aœnie takie obiekty. U¿ywany jest zawsze z wnêtrza
funkcji sk³adowych tej klasy. Zatem:
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W zwyk³ej funkcji sk³adowej this jest typu X*.
Ale nie ka¿da funkcja sk³adowa jest zwyk³a. Jakiego typu jest this w tych
niezwyk³ych funkcjach, porozmawiamy w §16.19, na str. 580.

Po co nam ten wskaŸnik this?

Zobaczyliœmy tu wskaŸnik, który w niewidzialny sposób istnieje w naszych funkcjach 
sk³adowych. Móg³byœ zapytaæ: a po co nam to wiedzieæ?

Czasem siê to przydaje, bo

bywaj¹ sytuacje, gdy obiekt (z funkcji sk³adowej) chcia³by podaæ komuœ
obcemu swój adres. Wtedy w³aœnie wystarczy, ¿e mu wyœle wskaŸnik this.

Przyk³ad: obiekt klasy Tosoba mo¿e mieæ jak¹œ funkcjê sk³adow¹ o nazwie planuje_mo -

je_wa ka cje, w której dokonuje zg³oszenia siê na jak¹œ wycieczkê.

W praktyce polega to na tym, ¿e w tej funkcji sk³adowej planuje_moje_wa ka cje wywo³u -
jemy jak¹œ tam (obc¹) funkcjê globaln¹ o nazwie zapisz_na_wyciecz ke_ob iekt_o_ad resie

i (jako argument) wysy³amy jej swój adres. Wtedy owa funkcja globalna mo¿e wpisaæ
ten adres na listê wycieczkowiczów.

void Tosoba::planuje_moje_wakacje()
{

zapisz_na_wycieczke_obiekt_o_adresie(this);
}

Tak oto funkcja sk³adowa wysy³a globalnej funkcji zapisz_na_wycieczke_o biekt_o_ad resie

adres tego obiektu, dla którego j¹ wywo³ano.

A teraz pytanie: jak mo¿e wygl¹daæ deklaracja tej (obcej) funkcji globa l nej
zapisz_na_wyciecz ke_ob iekt_o_ad resie?

Musi byæ to funkcja, któr¹ mo¿na wywo³aæ z jednym argumentem. Jakiego typu?
Mówiliœmy o tym przed chwil¹. Skoro:

w funkcji sk³adowej planuje_moje_wakacje wskaŸnik this jest typu Tosoba*,

to funkcja zapisz_na_wycieczke_obiekt_o_adresie, która chce go odebraæ, powinna mieæ
np. tak¹ deklaracjê:

void zapisz_na_wycieczke_obiekt_o_adresie(Tosoba *jej_adres);

Dla wtajemniczonych:
Jeszcze lepiej, by funkcja zapisz_na_wyciecz ke_ob iekt_o_ad resie zagwa ranto wa³a tej
zg³aszanej osobie „niety kal noœæ”. Czyli najlepiej, by odebra³a ten adres jako
adres do obiektu sta³ego. Krótko mówi¹c, by jej deklaracja by³a taka:

 void zapisz_na_wycieczke_obiekt_o_adresie(const Tosoba *jej_adres);

16.10 Odwo³anie siê do publicznych danych sk³adowych obiektu

Dane sk³adowe klasy mog¹ byæ zasadniczo prywatne (private) i publiczne (public).
O trzecim typie – protected – nie bêdziemy na razie mówiæ – w naszym przypadku
sk³adniki protected zachowuj¹ siê jak private.

Oto przyk³ad klasy:
class Tsonda
{

int scisle_tajne;
public:
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int liczba_pomiarow;
void funkcja1();

};

S¹ tu dwie dane sk³adowe. Sk³adnik scisle_tajne jest prywatny (przez domniemanie).
Jako prywatny mo¿e byæ u¿ywany tylko z zakresu klasy, czyli z wnêtrza funkcji
sk³adowej funkcja1. Natomiast sk³adnik publiczny liczba_pomiarow oprócz tego, ¿e mo¿e
byæ dostêpny w tej funkcji sk³adowej funkcja1, dostêpny jest tak¿e z zewn¹trz klasy.
Pracuj¹c jednak na nim z zewn¹trz, musimy podaæ, o który obiekt chodzi.

// definicja dwóch obiektów klasy Tsonda
 Tsonda barometr;

Tsonda higrometr; // (czyli: wilgotnoœciomierz)
 barometr.liczba_pomiarow = 12; // obiekt.sk³adnik

higrometr.liczba_pomiarow = 16;
cout << "Barometr ma " << barometr.liczba_pomiarow << " pomiarow\n";
cout << "Higrometr ma " << higrometr.liczba_pomiarow << " pomiarow\n";

Nazwa (publicznego) sk³adnika, jak widaæ, poprzedzona jest nazw¹ konkretnego
obiek tu, o którego liczbê_pomiarow chodzi. 

Natomiast gdybyœmy napisali tak:

higrometr.scisle_tajne = 6; // B³¹d, bo ten sk³adnik jest private

to kompilator zaprotestuje. Wie on, ¿e scisle_tajne jest sk³adnikiem prywatnym klasy
Tsonda, a wiêc nie wolno na nim robiæ ¿adnych operacji spoza zakresu tej klasy.

16.11 Zas³anianie nazw

Poniewa¿ nazwy sk³adników klasy (danych i funkcji) maj¹ zakres klasy, wiêc w obrê -
bie klasy zas³aniaj¹ elementy o takiej samej nazwie le¿¹ce poza klas¹. Z danymi sprawa 
jest prosta. Zmienna:

int ile;

bêd¹ca sk³adnikiem klasy, zas³ania (w obszarze swej klasy) ewentualn¹ zmienn¹ ile
z zakresu globalnego lub lokalnego.

Po raz kolejny przypomnê, ¿e zbytnie poleganie na zas³anianiu wprowadzi nas
w tarapaty. Wczeœniej czy póŸniej zapomnimy, co, kiedy i przez co jest zas³aniane.
Najlepiej po prostu wymyœlaæ inne nazwy.

Wewn¹trz klasy sk³adnik o nazwie nnn zas³ania inne obiekty o tej samej nazwie le¿¹ce
poza klas¹ (czy to globalne, czy lokalne). Staj¹ siê one wtedy niedostêpne. Mo¿na
jednak mimo wszystko dostaæ siê do zas³oniêtej nazwy globalnej za pomoc¹ operatora
zakresu.

Mo¿liwe jest jeszcze jedno piêtro. Otó¿ wewn¹trz zakresu klasy mo¿na tak¿e zdefi nio -
waæ sobie jakiœ zakres lokalny i w nim zdefiniowaæ jak¹œ nazwê. Nazwa taka zas³oni
wówczas nazwê sk³adnika klasy. Poka¿my na przyk³adzie, jak to siê dzieje i jak mo¿na
mimo wszystko odnieœæ siê do zas³oniêtych nazw. (Zauwa¿ u¿ycie operatora zakresu).

Zobaczymy wiêc teraz program, w którym zas³aniana nazwa bêdzie brzmia³a
„balkon”. W ludzkim jêzyku ten ca³y program mo¿na opowiedzieæ tak:

v Jesteœmy w domu i mówimy o wyjœciu na balkon. Wiadomo, o który balkon
nam chodzi.
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v Wieczorem idziemy do opery. W budynku klasy Topera powiedzenie „balkon”
odnosi siê ju¿ do zupe³nie innego balkonu. To okreœlenie ma zakres wa¿noœci
tego budynku i tutaj zas³ania nasz domowy balkon.

v Jeœli jednak wejdziemy na scenê, gdzie zbudowana jest dekoracja, to zdanie
„Julio, proszê wejœæ na balkon!” odnosi siê do jeszcze innego balkonu. Tego
lokalnie zbudowanego na scenie. Gdy kurtyna spada, koñczy siê zakres wa¿no -
œci lokalnego balkonu scenicznego i znowu oznacza on balkon na wido wni –
ten z klasy Topera.

wII
I `$ - 

#include <iostream>
using namespace std;
int balkon = 77; // nazwa globalna 1
void spiew(); // deklaracja jakiejœ funkcji (globalnej) 

////////////////////////////////////////////////// definicja klasy /////////////////////////////////////////////////////////////////////
 class Topera
{
public:

int n;
double balkon; // sk³adnik klasy 2
// ...
void funkcja();
void spiew() 3
{

cout << "funkcja spiew (z opery): tra-la-la!\n";
}

};
//////////////////////////////////////////////// koniec definicji klasy //////////////////////////////////////////////////////////////

void Topera::funkcja()   4
{

// jeszcze siê nic nie dzieje   5
cout << "balkon (skladnik klasy) = " << balkon << endl;
cout << "balkon (zmienna globalna) = " << ::balkon << endl;

// definicja zmiennej lokalnej (lokalnej dla tej funkcji) 6
char balkon = 'M';

cout << "\nPo definicji zmiennej lokalnej ---\n";
cout << "balkon (zmienna lokalna) = " << balkon << endl;
cout << "balkon (skladnik klasy) = " << Topera::balkon << endl;
cout << "balkon (zmienna globalna) = " << ::balkon << endl;

// —————— wywo³anie funkcji
spiew(); 7
int spiew; 8
spiew = 7; 9
// spiew(); //  ¬ b³¹d w trakcie kompilacji    Ba

//        bo nazwa funkcji jest ju¿ zas³oniêta

cout << "Po zaslonieciu da sie wywolac funkcje spiew tak\n";
Topera::spiew(); // lub tak:     this->spiew();     Bb

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

Topera Lohengrin;
Lohengrin.balkon = 6;  Bc
Lohengrin.funkcja(); Bd
spiew();  Be

}

//*****************************************************************************************************************
void spiew()
{

cout << "zwykla funkcja spiew (niemajaca nic wspolnego z klasa)\n";
}

 

Po wykonaniu programu na ekranie zobaczymy:

balkon (skladnik klasy) = 6
balkon (zmienna globalna) = 77

Po definicji zmiennej lokalnej ---
balkon (zmienna lokalna) = M
balkon (skladnik klasy) = 6
balkon (zmienna globalna) = 77
funkcja spiew (z opery): tra-la-la!
Po zaslonieciu da sie wywolac funkcje spiew tylko tak
funkcja spiew (z opery): tra-la-la!
zwykla funkcja spiew (niemajaca nic wspolnego z klasa)

 Sko ment ujmy cie kaws ze miej sca pro gramu

1 Definicja zmiennej globalnej o nazwie balkon oraz deklaracja funkcji globalnej o nazwie
spiew.

2 Wewn¹trz klasy Topera definiujemy dan¹ sk³adow¹ o nazwie balkon.

3 Definicja funkcji spiew bêd¹cej funkcj¹ sk³adow¹ klasy Topera.

4 Definicja funkcji funkcja bêd¹cej funkcj¹ sk³adow¹ klasy Topera. Dla odmiany definicja
ta le¿y poza definicj¹ klasy.

5 Wewn¹trz funkcji sk³adowej klasy Topera do sk³adnika klasy odnosimy siê po prostu:

balkon

a do zas³oniêtej zmiennej globalnej (o tej samej nazwie): 

::balkon

6 Na scenie pojawia siê jeszcze jeden obiekt o nazwie balkon. Tym razem jest to zmienna
typu char zdefiniowana lokalnie – wewn¹trz naszej funkcji funkcja. Ta nowa nazwa
zas³ania tutaj wszystkie pozosta³e nazwy balkon. W nastêpnych linijkach widzimy, jak
nale¿y teraz odnosiæ siê do poszczególnych zmiennych o tej nazwie. Zauwa¿, ¿e teraz
u¿ycie samej nazwy balkon dotyczy tego lokalnego obiektu, bo w tym lokalnym zakresie 
(funkcji) w³aœnie jesteœmy.
Oto jak siê do poszczególnych obiektów teraz odnosimy:

· balkon – dotyczy zmiennej lokalnej dla funkcji funkcja (tej typu char),

· Topera::balkon – dotyczy danej sk³adowej klasy Topera,

· ::balkon – dotyczy obiektu globalnego (tego typu int).
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7 Nazwa spiew okreœla funkcjê sk³adow¹ klasy. Tutaj widzimy wywo³anie tej funkcji.

8 Definicja lokalnego obiektu typu int o nazwie spiew. Nazwa ta, od tej pory, zas³ania
(w tym lokalnym zakresie funkcji) nazwê spiew, bêd¹c¹ nazw¹ funkcji sk³adowej klasy
Topera.

+ Zauwa¿ wa¿n¹ rzecz:

nazwa zas³ania inn¹ nazwê – niezale¿nie, czy ta inna nazwa jest nazw¹
zmiennej, czy funkcji.

9 Poprzez nazwê spiew odnosimy siê teraz do obiektu lokalnego (typu int).

Ba Próba wywo³ania funkcji sk³adowej spiew uznana zostanie za przestêpstwo. Kompilator
zaprotestuje, informuj¹c nas, ¿e nazwa spiew nie jest nazw¹ funkcji. S³usznie, bo nazwa
tej funkcji zosta³a w³aœnie zas³oniêta i jest niewidoczna. Aby kompilacja siê uda³a, ta
linijka musia³a byæ umieszczona w komentarzu.

Bb Jeœli koniecznie chcemy wywo³aæ tê funkcjê sk³adow¹, to musimy jej nazwê wzbogaciæ
o operator zakresu. Zapis:

Topera::spiew()

wyraŸnie okreœla, ¿e chodzi o tê nazwê spiew, która le¿y w zakresie klasy Topera.

Bc To jest przyk³ad pos³u¿enia siê klas¹ Topera. W poprzedniej linijce zdefiniowaliœmy
obiekt klasy Topera. Nadaliœmy mu nazwê Lohengrin. Teraz do sk³adnika balkon wpisu -
jemy liczbê 6.

Bd Wywo³anie publicznej funkcji sk³adowej klasy Topera.

Be Tu, w funkcji main, znajdujemy siê poza zakresem wa¿noœci klasy. Odniesienie siê
w tym miejscu do nazwy spiew powoduje wiêc uruchomienie globalnej funkcji spiew.
Tylko ta nazwa spiew jest w tym momencie wa¿na.

¦
Jeœli kiedykolwiek pogubisz siê, co, kiedy i przez co jest zas³aniane, to miej
pretensje do siebie. Ostrzega³em Ciê. Jeœli tylko mo¿na, to u¿ywaj my
innych nazw i nie polegajmy na zas³anianiu.

Widzieliœmy, ¿e funkcja sk³adowa klasy zas³ania funkcjê globaln¹ o tej samej nazwie.

Powtarzam: zas³ania! Nie ma tu mowy o ¿adnym prze³adowaniu.

Prze³adowanie nazwy funkcji mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy funkcje maj¹ ten sam
zakres wa¿noœci. Funkcja niesk³adowa ma zakres pliku, w którym jest zadeklaro wana.
Funkcja sk³adowa ma zakres swojej klasy. Nie nastêpuje wiêc prze³adowanie, tylko
zas³oniêcie.

Jeœli to jeszcze Ciê nie przekonuje, to przyjrzyj siê argumentom funkcji spiew – tej
globalnej i tej sk³adowej. S¹ identyczne (pusta lista). Taka sytuacja, ¿e lista argu men -
tów jest identyczna, nie jest mo¿liwa przy prze³adowaniu. Kompilator zameldowa³by
b³¹d. Poniewa¿ jednak jest to zas³oniêcie, dlatego odmiennoœæ list argumentów
przestaje byæ wa¿na.

16.11.1 Nie siêgaj z klasy do obiektów globalnych

Zas³anianie nazw jest pewnego rodzaju dobrodziejstwem, bo definiuj¹c swoj¹ klasê,
mo¿esz wymyœlaæ dla jej sk³adników-danych dowolne nazwy, nie przejmuj¹c siê, czy
takie nazwy nie (za)istniej¹ w globalnym zakresie
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Nigdy przecie¿ nie wiesz, w jakim innym programie Ty lub Twoi wspó³pra co w nicy
u¿yjecie tej Twojej klasy.

Jeœli bêdzie ju¿ taka globalna nazwa, to zostanie zas³oniêta i konfliktu nie bêdzie. Tutaj
dowiedzia³eœ siê, jak (ewentualnie) do takiej globalnej nazwy mimo wszystko mo¿na
siê odnieœæ.

Jednak nie staraj siê o to. Nie staraj siê z obszaru klasy pracowaæ z nazwami
globalnymi obiektów – wszystko jedno, czy nazwami zas³oniêtymi, czy
niezas³oniêtymi.

Twoja klasa, o ile to mo¿liwe, nie powinna korzystaæ z nazw globalnych obiektów.
Po prostu powinna byæ, ¿e tak powiem, samoistna, samowystarczalna.

Jeœli ktoœ chce, by Twoja klasa zrobi³a coœ z jakimœ obiektem globalnym, niech Ci go
przyœle jako argument funkcji sk³adowej. Odbierzesz go pod nazw¹ obiekt_na _któ rym -

_ mam _ pra co waæ i nie bêdziesz musia³ korzystaæ z jego nazwy globalnej.

W przeciwnym razie Twoja klasa zawsze bêdzie wymaga³a istnienia tak
nazwanego obiektu globalnego. Ktoœ, kto w³¹czy do swojego programu
Twoj¹ klasê, nie bêdzie móg³ go skompilowaæ, gdy nie bêdzie mia³ obiektu
globalnego o jakiejœ nazwie zaszytej na sta³e w Twojej klasie.

16.12 Prze³adowanie i zas³oniêcie równoczeœnie

W naszej klasie Topera jest jedna funkcja sk³adowa spiew, która zas³ania globaln¹
funkcjê spiew. Mo¿e byæ kilka funkcji sk³adowych spiew. Wtedy na obszarze klasy
nazwa spiew jest prze³adowana. Wszystkie te funkcje spiew maj¹ bowiem ten sam zakres 
wa¿ no œci – zakres klasy Topera. Ta prze³adowana ju¿ teraz nazwa spiew zas³ania nadal
globaln¹ nazwê spiew.

Inaczej mówi¹c, jeœli mamy takie funkcje:

void spiew(); // funkcja globalna
// funkcje sk³adowe klasy Topera

void Topera::spiew();
void Topera::spiew(int);
void Topera::spiew(double *);
void Topera::spiew(char *);

to przy jakimkolwiek wywo³aniu funkcji spiew z obszaru klasy Topera i przy dopaso wa -
niu wywo³ania do funkcji bêd¹ brane pod uwagê tylko funkcje sk³adowe. Funkcja
globalna jest zas³oniêta.

Prze³adowanie funkcji sk³adowych klasy to bardzo czêsta praktyka. Oswoimy siê
z tym jeszcze.

16.13 Nowa klasa? Osobny plik!

Istota programowania obiektowo orientowanego polega na tym, ¿e w celu rozwi¹zania
naszego konkretnego problemu tworzymy program, w którym nie pos³ugujemy siê ju¿
takimi elementarnymi obiektami jak char czy double, ale tworzymy klasy, dziêki którym
mamy do czynienia z obiektami odpowiadaj¹cymi pewnym pojêciom ze œwiata
rzeczy wi stego. W ten sposób niejako odwzorowuje siê rzeczywistoœæ w pro gramie
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