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Ptla for( ... : ...)
dla kolekcji danych
Standard c++11 wprowadza uproszczon ptl for( ...), przebiegajc przez ca kolekcj podan jako argument. Ptla ta jest
odpowiednikiem znanej z innych jzyków ptli foreach( ...)
— rób co dla kadego elementu kolekcji.
 W I C Z E N I E

13.1

Wypisanie wszystkich elementów tablicy za pomoc
nowej ptli for( ...)

Zadeklaruj tablic i za pomoc nowej ptli for() dla kolekcji wyprowad
na ekran jej elementy (rysunek 13.1):
...
int tablica[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
for(int element : tablica)
{
cout << element << endl;
}
...

Nowa ptla for() ma dwa pola: pole okrelenia zmiennej o typie zgodnym z typami w tablicy i pole okrelenia samej tablicy.
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Rysunek 13.1. Nowa ptla for() przebiega po tablicy i wywietla jej elementy
 W I C Z E N I E

13.2

Modyfikacja wszystkich elementów tablicy
za pomoc nowej ptli for( ...)

Zadeklaruj dla odmiany tablic vector i za pomoc nowej ptli for() dla
kolekcji zmodyfikuj elementy kolekcji:
...
#include <vector>
...
int main()
{
vector<double> v={1, 2, 3};
for( double &r : v)
{
r = 3.14;
}
cout << v[ 0] << ", " << v[ 1] << ", " << v[ 2] << endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

W stosunku do poprzedniego wiczenia zmienna robocza r zostaa zadeklarowana jako referencja (odwoanie) i ptla for dla kolekcji umieszcza pod ni kolejno wszystkie elementy tablicy. Modyfikacja referencji
oznacza modyfikacj oryginalnego elementu tablicy.

Rysunek 13.2. Modyfikacja kolekcji za pomoc nowej ptli dla zakresów
dla kolekcji
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Podsumowanie
Wikszo iteracji po kolekcjach odbywa si „od pocztku do koca”.
Dlaczego t ptl otrzymalimy tak pó no?
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Prostsze tworzenie
obiektów
W standardzie c++11 znajdujemy dwa nowe drobiazgi:
T zadeklarowane w typach uytkownika (klasach, strukturach) dane

mog by inicjalizowane bezporednio, a nie — jak dotd —
w konstruktorach;
T konstruktory typów uytkownika mog wywoywa inne
konstruktory, co dotychczas te byo zabronione.
 W I C Z E N I E

14.1

Inicjalizowanie ustroju klasy bezpo rednio
i za pomoc konstruktorów

Zadeklaruj klas, w której zademonstrujesz zarówno bezporednie inicjalizowanie zmiennej, jak i stare rozwizanie — czyli inicjalizacj
zmiennej za pomoc konstruktora:
...
class Stara
{
public:
int a;
Stara():a( 17){cout << "Konstruktor" << endl;}
};
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class Nowa
{
public:
int a = 17;
Nowa(){ cout << "Konstruktor" << endl;}
};
int main()
{
Stara s;
cout << s.a << endl;
Nowa n;
cout << n.a << endl;
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Dwie klasy maj pewn zmienn. Klasa Stara inicjalizuje t zmienn
za pomoc do tej pory jedynej dostpnej metody, czyli w konstruktorze
(tutaj za pomoc tzw. listy inicjalizacyjnej konstruktora). Klasa Nowa
inicjalizuje swoj zmienn przez bezporednie przypisanie wartoci
w momencie deklaracji klasy. Konstruktory mog ewentualnie zmieni
t warto.

Rysunek 14.1. Niestety, kompilator jeszcze nie zna bezporedniego
inicjalizowania. Zgodnie z dotychczasowym standardem jzyka domaga si,
by bezporednio inicjalizowana zmienna bya statyczna i staa
 W I C Z E N I E

14.2

Konstruktor moe inicjalizowa klas przez wywoanie
innego konstruktora

Przygotuj klas i zaopatrz j w takie konstruktory, by jeden z nich wywoywa inny:
...
class T
{
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private:
int a;
public:
T():a( 17){cout << "Konstruktor 'T()'" << endl;}
T( double r):T(){cout << "Konstruktor 'T( double r)'" << endl;}
};
int main()
{
T a;
T b( 3.14);
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Typ T w konstruktorze z argumentem wywouje inny konstruktor teje
klasy. Do tej pory nie byo to moliwe — kady konstruktor musia
przeprowadza niezalenie inicjalizacj obiektu. Konstruktor móg wywoywa innego konstruktora tylko w obrbie drzewa dziedziczenia.
Mówic inaczej — konstruktor klasy pochodnej wywoywa konstruktora klasy bazowej. W obrbie jednej klasy takie wywoania byy niemoliwe.

Rysunek 14.2. Kompilator jeszcze nie realizuje opisywanego tu usprawnienia.
Komunikat gosi, e wywoanie konstruktora przez konstruktor byoby mo liwe,
gdyby nasza klasa dziedziczya po sobie samej

Podsumowanie
Chyba kady mody programista, który deklarowa pierwsz klas
w swoim yciu, zastanawia si, dlaczego nie moe zainicjowa jej pól
wartociami. Byyby to jakby wartoci domylne, wstpne, które konstruktory mog zmieni.

Kup książkę

Poleć książkę

94

C++11. Nowy standard • wiczenia

Dodatkowo otrzymujemy mechanizm wywoywania jednego konstruktora przez innego. Jeli obydwa konstruktory tak samo (lub podobnie)
inicjalizuj klas — po co mamy powtarza ten sam kod?
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