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1
Nowe funkcje w C++17
W tym rozdziale omówiÚ nastÚpujÈce receptury:
Q Uĝycie strukturalnych wiÈzañ do rozpakowania wartoĂci zwrotnej
Q Ograniczanie zasiÚgu zmiennej do konstrukcji if i switch
Q Zalety stosowania nowych reguï inicjalizacji z uĝyciem skïadni opartej na nawiasach
Q Umoĝliwienie konstruktorowi automatycznego okreĂlenia typu klasy szablonu
Q Uĝycie wyraĝenia constexpr-if do uproszczenia decyzji podejmowanych

podczas kompilacji
Q WïÈczenie bibliotek w postaci samych nagïówków z uĝyciem osadzonych

zmiennych
Q Implementowanie za pomocÈ wyraĝeñ fold przydatnych funkcji pomocniczych

Wprowadzenie
JÚzyk C++ zyskaï wiele usprawnieñ wraz z wydaniem standardów C++11, C++14
i C++17. Obecnie jest to zupeïnie inny jÚzyk w porównaniu do tego, którym byï jeszcze
dekadÚ temu. Standard C++ nie dotyczy jedynie jÚzyka, który musi byÊ obsïugiwany
przez kompilatory, ale równieĝ standardowÈ bibliotekÚ szablonów (ang. standard template
library — STL).
Na podstawie wielu przykïadów przedstawionych w tej ksiÈĝce dowiesz siÚ, jak najlepiej
wykorzystaÊ bibliotekÚ STL. W tym rozdziale skoncentrujÚ siÚ na najwaĝniejszych nowych
funkcjach wprowadzonych w najnowszym wydaniu C++. Ich opanowanie bardzo pomoĝe
w tworzeniu ekspresyjnego, ïatwego w odczycie i póěniejszej konserwacji kodu.
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C++17 STL. Receptury

Zobaczysz, jak za pomocÈ strukturalnych wiÈzañ komfortowo uzyskaÊ dostÚp do poszczególnych elementów skïadowych par, krotek i struktur, a takĝe jak ograniczyÊ zasiÚg zmiennej,
wykorzystujÈc do tego nowe moĝliwoĂci w zakresie inicjalizacji zmiennej w konstrukcjach
if i switch. Syntaktyczna dwuznacznoĂÊ wprowadzona przez standard C++11 wraz z nowÈ
skïadniÈ inicjalizacji z uĝyciem nawiasu wyszukujÈcÈ ten sam inicjalizator dla list zostaïa poprawiona dziÚki nowym reguïom inicjalizacji z uĝyciem skïadni opartej na nawiasach. Konkretny typ egzemplarza klasy szablonu moĝe byÊ ustalony na podstawie rzeczywistych argumentów konstruktora. Jeĝeli poszczególne specjalizacje szablonu klasy bÚdÈ powodowaïy
powstawanie zupeïnie odmiennego kodu, teraz moĝna to ïatwo wyraziÊ za pomocÈ wyraĝenia
constexpr-if. Obsïuga parametrów wariadycznych w funkcjach szablonu staïa siÚ w wielu
przypadkach znacznie ïatwiejsza dziÚki pojawieniu siÚ nowych wyraĝeñ fold. Wreszcie znacznie
bardziej komfortowe jest definiowanie statycznych, dostÚpnych globalnie obiektów w bibliotekach w postaci jedynie nagïówków z uĝyciem nowych moĝliwoĂci deklarowania osadzonych
zmiennych, co wczeĂniej byïo moĝliwe jedynie w funkcjach.
CzÚĂÊ przykïadów w tym rozdziale moĝe byÊ bardziej interesujÈca dla programistów opracowujÈcych biblioteki niĝ zajmujÈcych siÚ tworzeniem aplikacji. CzÚĂÊ wymienionych funkcji
przedstawiïem tutaj dla porzÈdku, nie musisz dokïadnie zrozumieÊ wszystkich przykïadów
w tym rozdziale, aby móc opanowaÊ materiaï zaprezentowany w pozostaïej czÚĂci ksiÈĝki.

Uĝycie strukturalnych wiÈzañ do
rozpakowania wartoĂci zwrotnej
Standard C++17 oferuje nowÈ funkcjÚ ïÈczÈcÈ w sobie syntaktyczny lukier z automatycznym
ustaleniem typu: strukturalne wiÈzanie. Pomaga ono w przypisywaniu poszczególnym
zmiennym wartoĂci pochodzÈcych z par, krotek i struktur. W innych jÚzykach programowania
to zadanie nosi nazwÚ rozpakowania.

Jak to zrobiÊ?
Zastosowanie strukturalnego wiÈzania w celu przypisania wielu wartoĂci pochodzÈcych z wiÚkszej struktury zawsze ma postaÊ pojedynczego kroku. Najpierw zobacz, jak taka operacja odbywaïa siÚ przed wprowadzeniem standardu C++17. NastÚpnie przejdÚ do kilku przykïadów
pokazujÈcych, jak moĝna to zrobiÊ w C++17.
Q Zaczynam od uzyskania dostÚpu do poszczególnych wartoĂci w std::pair.
PrzyjmujÚ zaïoĝenie o istnieniu funkcji matematycznej, divide_remainder(), która
akceptuje dzielnÈ (parametr dividend) i dzielnik (parametr divisor) oraz zwraca
wynik dzielenia liczb wraz z resztÈ. Wspomniane wartoĂci sÈ zwracane za pomocÈ
algorytmu std::pair:
std::pair<int, int> divide_remainder(int dividend, int divisor);
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Spójrz na sposób, w jaki uzyskujemy dostÚp do poszczególnych wartoĂci
znajdujÈcych siÚ w wyniku dziaïania funkcji:
const auto result (divide_remainder(16, 3));
std::cout << "16 / 3 to "
<< result.first << " plus reszta z dzielenia "
<< result.second << '\n';

Zamiast stosowaÊ podejĂcie przedstawione powyĝej poszczególne wartoĂci moĝna
przypisaÊ zmiennym za pomocÈ ekspresyjnych nazw, które sÈ znacznie ïatwiejsze
w odczycie. Spójrz na ten fragment kodu:
auto [fraction, remainder] = divide_remainder(16, 3);
std::cout << "16 / 3 to "
<< fraction << " plus reszta z dzielenia "
<< remainder << '\n';

Q Strukturalne wiÈzanie dziaïa równieĝ z algorytmem std::tuple. Przyjmujemy

zaïoĝenie o istnieniu przedstawionej poniĝej funkcji, która zwraca pobrane
z internetu informacje o kursie akcji:
std::tuple<std::string,
std::chrono::system_clock::time_point, unsigned>
stock_info(const std::string &name);

Przypisanie wyniku poszczególnym zmiennym odbywa siÚ dokïadnie tak samo
jak w poprzednim przykïadzie:
const auto [name, valid_time, price] = stock_info("INTC");

Q Strukturalne wiÈzanie sprawdza siÚ równieĝ w przypadku pracy z niestandardowymi

strukturami. PrzyjmujÚ zaïoĝenie o istnieniu nastÚpujÈcej struktury:
struct employee {
unsigned id;
std::string name;
std::string role;
unsigned salary;
};

DostÚp do poszczególnych elementów skïadowych moĝna uzyskaÊ za pomocÈ
strukturalnego wiÈzania. Alternatywne podejĂcie polega na uĝyciu pÚtli,
przy zaïoĝeniu o istnieniu wektora, jak pokazaïem tutaj:
int main()
{
std::vector<employee> employees {
/* Inicjalizacja odbyáa siĊ w innym miejscu */};
for (const auto &[id, name, role, salary] : employees) {
std::cout << "Nazwisko: " << name
<< "Stanowisko: " << role
<< "Wynagrodzenie: " << salary << '\n';
}

}

23

Kup książkę

Poleć książkę

C++17 STL. Receptury

Jak to dziaïa?
Strukturalne wiÈzanie jest zawsze stosowane z uĝyciem nastÚpujÈcego wzorca:
auto [zmienna1, zmienna2, ...] = <wyraĝenie pary, krotki, struktury lub tablicy>;

Q Lista zmiennych, zmienna1, zmienna2 itd., musi dokïadnie odpowiadaÊ liczbie

zmiennych znajdujÈcych siÚ w wyraĝeniu, z którego bÚdÈ pochodziïy
przypisywane wartoĂci.
Q Wyraĝenie <pary, krotki, struktury lub tablicy> musi mieÊ jednÈ
z nastÚpujÈcych postaci:
Q Para: std::pair.
Q

Krotka: std::tuple.

Struktura. ¿aden element skïadowy nie moĝe byÊ statyczny, a wszystkie muszÈ
byÊ zdefiniowane w tej samej klasie bazowej. Pierwszy zadeklarowany element
skïadowy bÚdzie przypisany pierwszej zmiennej, drugi element skïadowy —
drugiej zmiennej itd.
Q Tablica o staïej wielkoĂci.
Q Typem moĝe byÊ auto, const auto, const auto& lub nawet auto&&.
Q

Ze wzglÚdu miÚdzy innymi na wydajnoĂÊ staraj siÚ podczas uĝywania odwoïañ zminimalizowaÊ liczbÚ
niepotrzebnych operacji kopiowania.

Jeĝeli podasz zbyt duĝÈ lub maïÈ liczbÚ zmiennych w nawiasie kwadratowym, wówczas kompilator wygeneruje komunikat bïÚdu:
std::tuple<int, float, long> tup {1, 2.0, 3};
auto [a, b] = tup; // To polecenie nie dziaáa

Powyĝsze polecenie próbuje skopiowaÊ dane z trzyelementowej krotki do jedynie dwóch
zmiennych. Kompilator natychmiast wychwyci ten bïÈd i wygeneruje odpowiedni komunikat:
error: type 'std::tuple<int, float, long>' decomposes into 3 elements, but
only 2 names were provided
auto [a, b] = tup;

Co dalej?
Za pomocÈ strukturalnych wiÈzañ moĝna natychmiast uzyskaÊ dostÚp do wielu podstawowych
struktur danych STL bez koniecznoĂci zmiany czegokolwiek. Na przykïad tutaj przedstawiïem pÚtlÚ, która wyĂwietla wszystkie elementy zdefiniowane w egzemplarzu std::map:
std::map<std::string, size_t> animal_population {
{"ludzi", 7000000000},
{"kurczaków", 17863376000},
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{"wielbïÈdów", 24246291},
{"owiec",
1086881528},
/* … */
};
for (const auto &[species, count] : animal_population) {
std::cout << "Mamy " << count << " " << ĝyjÈcych
<< " na naszej planecie.\n";
}

Ten konkretny przykïad dziaïa, poniewaĝ w trakcie iteracji kontenera std::map powstaje wÚzeï
std::pair<const typ_klucza, typ_wartoĂci> dla kaĝdego kroku iteracji. Dokïadniej mówiÈc,
te wÚzïy sÈ rozpakowywane za pomocÈ funkcji wiÈzania — typ_klucza to ciÈg tekstowy bÚdÈcy nazwÈ populacji (string), natomiast typ_wartoĂci to wielkoĂÊ populacji podana jako size_t
— w celu uzyskania do nich dostÚpu w treĂci pÚtli.
Przed wprowadzeniem standardu C++17 podobny efekt moĝna byïo otrzymaÊ po zastosowaniu wywoïania std::tie():
int remainder;
std::tie(std::ignore, remainder) = divide_remainder(16, 5);
std::cout << "16 % 5 to " << remainder << '\n';

Przykïad ten pokazuje, jak parÚ wynikowÈ rozpakowaÊ na postaÊ dwóch zmiennych. Wywoïanie std::tie() oferuje znacznie mniejsze moĝliwoĂci niĝ strukturalne wiÈzanie w tym sensie, ĝe
wszystkie zmienne, do których bÚdÈ doïÈczane wartoĂci, trzeba wczeĂniej zdefiniowaÊ. Jednak
z drugiej strony przykïad pokazuje zaletÚ wywoïania std::tie() nieoferowanÈ przez strukturalne wiÈzanie: wartoĂÊ std::ignore dziaïa w charakterze imitacji wartoĂci. To bÚdzie wartoĂÊ
reszty z dzielenia usuwana w tym przykïadzie, poniewaĝ jest w tym miejscu niepotrzebna.
Podczas uĝywania strukturalnego wiÈzania nie ma imitacji wartoĂci, wiÚc wszystkie wartoĂci sÈ przypisywane nazwanym zmiennym. Tego rodzaju operacja, a nastÚpnie zignorowanie niepotrzebnej wartoĂci, jest
mimo tego efektywna, poniewaĝ kompilator bardzo ïatwo potrafi zoptymalizowaÊ nieuĝywane wiÈzania.

We wczeĂniejszych wydaniach standardu C++ funkcja divide_remainder() mogïa byÊ zaimplementowana w nastÚpujÈcy sposób za pomocÈ parametrów danych wyjĂciowych:
bool divide_remainder(int dividend, int divisor,
int &fraction, int &remainder);

Uzyskanie dostÚpu do wartoĂci odbywaïo siÚ wówczas z uĝyciem kodu, takiego jak ten:
int fraction, remainder;
const bool success {divide_remainder(16, 3, fraction, remainder)};
if (success) {
std::cout << "16 / 3 to " << fraction << " plus reszta z dzielenia "
<< remainder << '\n';
}
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Wielu programistów nadal woli to podejĂcie zamiast zwrotu skomplikowanych struktur danych w stylu na przykïad pary lub krotki. UznajÈ oni, ĝe przedstawiony kod bÚdzie dziaïaï
szybciej ze wzglÚdu na unikniÚcie poĂredniego kopiowania wartoĂci. Jednak w nowoczesnych
kompilatorach kopiowanie nie zachodzi, co oznacza zoptymalizowanie operacji.
PomijajÈc brakujÈce moĝliwoĂci jÚzyka C, dostarczanie skomplikowanych struktur danych za pomocÈ
wartoĂci zwrotnej byïo przez dïugi czas uznawane za powolnÈ operacjÚ ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ inicjalizacji obiektu, a nastÚpnie skopiowania wartoĂci do zmiennej, która po stronie wywoïujÈcego powinna zawieraÊ wartoĂÊ zwrotnÈ. Nowoczesne kompilatory oferujÈ optymalizacjÚ wartoĂci zwrotnej
(ang. return value optimization — RVO), co pozwala na pominiÚcie poĂrednich operacji kopiowania.

Ograniczanie zasiÚgu zmiennej
do konstrukcji if i switch
W dobrym tonie jest maksymalne ograniczanie zasiÚgu zmiennej. Jednak czasami trzeba najpierw otrzymaÊ wartoĂÊ, która bÚdzie mogïa byÊ dalej przetwarzana tylko po speïnieniu okreĂlonego warunku.
Do tego celu standard C++17 oferuje konstrukcje if i switch wraz z odpowiednimi procedurami inicjalizujÈcymi.

Jak to zrobiÊ?
W tej recepturze skïadniÚ inicjalizatora wykorzystam w obu obsïugiwanych kontekstach, aby
pokazaÊ, jak dziÚki niej kod moĝe staÊ siÚ znacznie bardziej przejrzysty.
Q Konstrukcja if. PrzyjmujÚ zaïoĝenie, ĝe za pomocÈ metody find() egzemplarza
std::map trzeba znaleěÊ znak w mapowaniu znaków.
if (auto itr (character_map.find(c)); itr != character_map.end()) {
// Iterator *itr jest poprawny i zostanie wykorzystany do pewnych operacji

} else {
// Iterator itr jest iteratorem koĔcowym; nie naleĪy przeprowadzaü dereferencji

}
// Iterator itr jest tutaj niedostĊpny

Q Konstrukcja switch. Oto jak przedstawia siÚ operacja pobrania znaku z danych
wejĂciowych i jednoczeĂnie sprawdzenie wartoĂci w konstrukcji switch, na przykïad

w celu zachowania kontroli nad grÈ:
switch (char c (getchar());
case 'a': move_left();
case 's': move_back();
case 'w': move_fwd();

c) {
break;
break;
break;
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case 'd': move_right(); break;
case 'q': quit_game(); break;
case '0'...'9': select_tool('0' - c); break;
default:
std::cout << "Nieprawidïowe dane wejĂciowe: " << c << '\n';
}

Jak to dziaïa?
Konstrukcje if i switch wraz z inicjalizatorami to w zasadzie lukier syntaktyczny. Dwa przedstawione poniĝej fragmenty kodu sÈ swoimi odpowiednikami.
Kod stosowany przed wydaniem standardu C++17:
{
auto var (init_value);
if (condition) {
// Zmienna var jest dostĊpna w gaáĊzi A

} else {
// Zmienna var jest dostĊpna w gaáĊzi B

}
// Zmienna var jest nadal dostĊpna

}

Kod stosowany od chwili wydania standardu C++17:
if (auto var (init_value); condition) {
// Zmienna var jest dostĊpna w gaáĊzi A

} else {
// Zmienna var jest dostĊpna w gaáĊzi B

}
// Zmienna var nie jest juĪ dostĊpna

To samo ma zastosowanie w przypadku konstrukcji switch.
Kod stosowany przed wydaniem standardu C++17:
{
auto var (init_value);
switch (var) {
case 1: ...
case 2: ...
...
}
// Zmienna var jest nadal dostĊpna

}
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Kod stosowany od chwili wydania standardu C++17:
switch (auto var (init_value); var) {
case 1: ...
case 2: ...
...
}
// Zmienna var nie jest juĪ dostĊpna

Ta funkcja jest niezwykle uĝyteczna i pozwala maksymalnie zmniejszyÊ zasiÚg zmiennej.
Przed wydaniem standardu C++17 osiÈgniÚcie pokazanego efektu byïo moĝliwe jedynie po
ujÚciu kodu w dodatkowy nawias klamrowy, co moĝesz zobaczyÊ w przykïadach zatytuïowanych „Kod stosowany przed wydaniem standardu C++17”. Krótszy cykl ĝyciowy zmniejsza
liczbÚ zmiennych w zasiÚgu, co z kolei przekïada siÚ na wiÚkszÈ przejrzystoĂÊ kodu i jego
ïatwiejszÈ refaktoryzacjÚ.

Co dalej?
Kolejnym uĝytecznym przypadkiem jest ograniczenie zasiÚgu selekcji o znaczeniu krytycznym.
Spójrz na ten fragment kodu:
if (std::lock_guard<std::mutex> lg {my_mutex}; some_condition) {
// Dowolna operacja

}

W pierwszej chwili wydaje siÚ, ĝe zostanie utworzony egzemplarz std::lock_guard. To jest
klasa akceptujÈca egzemplarz mutex jako argument konstruktora. Ten kod powoduje naïoĝenie
na muteks blokady w konstruktorze, a po opuszczeniu przez niego zasiÚgu destruktor powoduje zwolnienie tej blokady. DziÚki temu praktycznie nie moĝna zapomnieÊ o odblokowaniu
muteksu. Przed wydaniem standardu C++17 konieczne byïo uĝycie dodatkowej pary nawiasów w celu ustalenia zasiÚgu i miejsca zwolnienia blokady.
Innym interesujÈcym przypadkiem jest zasiÚg sïabych wskaěników. Spójrz na nastÚpujÈcy
fragment kodu:
if (auto shared_pointer (weak_pointer.lock()); shared_pointer != nullptr) {
// Wspóádzielony obiekt nadal istnieje

} else {
// Zmienna shared_pointer jest dostĊpna, choü to bĊdzie wskaĨnik typu null

}
// Zmienna shared_pointer nie jest juĪ dostĊpna

To jest kolejny przykïad, w którym zmienna (tutaj shared_pointer) niepotrzebnie wycieka do
bieĝÈcego zasiÚgu. Ta zmienna okazuje siÚ zupeïnie bezuĝyteczna poza blokiem konstrukcji
warunkowej if.
Konstrukcja if wraz z inicjalizatorem jest szczególnie uĝyteczna podczas pracy z przestarzaïym API wykorzystujÈcym parametry danych wyjĂciowych:
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if (DWORD exit_code; GetExitCodeProcess(process_handle, &exit_code)) {
std::cout << "Kod wyjĂcia procesu to: " << exit_code << '\n';
}
// Poza konstrukcją warunkową if zmienna exit_code jest nieprzydatna

GetExitCodeProcess() to funkcja API jÈdra systemu Windows. Jej wartoĂciÈ zwrotnÈ jest kod

wyjĂcia danego procesu, ale tylko wtedy, gdy uchwyt do procesu jest prawidïowy. Po opuszczeniu bloku konstrukcji warunkowej zmienna exit_code jest bezuĝyteczna i dlatego nie potrzebujemy jej juĝ w ĝadnym zasiÚgu.
MoĝliwoĂÊ inicjalizacji zmiennych w blokach konstrukcji if okazuje siÚ bardzo uĝyteczna
w wielu sytuacjach, zwïaszcza podczas pracy z juĝ przestarzaïymi API, które uĝywajÈ parametrów danych wyjĂciowych.
Staraj siÚ maksymalnie ograniczaÊ zakres w poleceniach inicjalizacyjnych konstrukcji if i switch. DziÚki
temu tworzony kod bÚdzie zwiÚělejszy, ïatwiejszy w odczycie, a podczas refaktoryzacji bÚdzie moĝna
ïatwiej nim operowaÊ.

Zalety stosowania nowych reguï inicjalizacji
z uĝyciem skïadni opartej na nawiasach
Wraz z wydaniem standardu C++11 pojawiïa siÚ nowa skïadnia inicjalizatora, wykorzystujÈca
nawias klamrowy {}. Jej przeznaczeniem byïo umoĝliwienie agregowania inicjalizacji, a takĝe
uĝywania zwykïych wywoïañ konstruktora. Niestety zbyt ïatwo moĝna byïo wyraziÊ nie to, co trzeba,
w przypadku poïÈczenia nowej skïadni z typem zmiennej auto. W standardzie C++17 wprowadzono rozbudowany zestaw reguï inicjalizatora. W tej recepturze pokaĝÚ, jak prawidïowo zainicjalizowaÊ zmienne, wykorzystujÈc do tego skïadniÚ wprowadzonÈ w standardzie C++17.

Jak to zrobiÊ?
Zmienna jest inicjalizowana w jednym kroku. StosujÈc skïadniÚ inicjalizatora, mamy dwie
odmienne sytuacje:
Q Uĝycie opartej na nawiasach skïadni inicjalizacji bez okreĂlenia typu auto:
// Trzy identyczne sposoby zainicjalizowania zmiennej typu int

int x1 = 1;
int x2 {1};
int x3 (1);
std::vector<int> v1 {1, 2, 3}; // Wektor wraz z trzema liczbami caákowitymi: 1, 2, 3
std::vector<int> v2 = {1, 2, 3}; // To samo co powyĪej
std::vector<int> v3 (10, 20); // Wektor wraz z dziesiĊcioma liczbami caákowitymi,
// z których kaĪda ma wartoĞü 20
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Q Uĝycie opartej na nawiasach skïadni inicjalizacji z okreĂleniem typu auto:
auto v
auto w

{1};
{1, 2};

// Zmienna v jest typu int
// Báąd: w bezpoĞredniej inicjalizacji auto dozwolony
// jest tylko jeden element! (to jest nowoĞü)
auto x = {1};
// Zmienna x ma postaü std::initializer_list<int>
auto y = {1, 2};
// Zmienna y ma postaü std::initializer_list<int>
auto z = {1, 2, 3.0}; // Báąd: nie moĪna ustaliü typu elementu

Jak to dziaïa?
Bez ustalania typu auto dziaïanie operatora {} nie powinno byÊ zaskoczeniem, przynajmniej
podczas inicjalizowania wartoĂci zwykïych typów. Z kolei w trakcie inicjalizowania kontenerów, takich jak std::vector, std::list itd., ten inicjalizator spowoduje dopasowanie konstruktora std::initializer_list klasy kontenera. To siÚ odbywa w zachïanny sposób, co
oznacza brak moĝliwoĂci dopasowania konstruktorów nieagregujÈcych (konstruktor nieagregujÈcy to zwykïy konstruktor bÚdÈcy przeciwieñstwem akceptujÈcego listÚ inicjalizatora).
Na przykïad std::vector oferuje konstruktor nieagregujÈcy, który wypeïnia dowolnÈ liczbÚ
elementów tÈ samÈ wartoĂciÈ: std::vector<int> v (N, wartoĂÊ). W przypadku polecenia
std::vector<int> v {N, wartoĂÊ} zostanie uĝyty konstruktor initializer_list inicjalizujÈcy
wektor wraz z dwoma elementami: N i wartoĂÊ. To jest zachowanie, o którym naleĝy wiedzieÊ.
Warto równieĝ pamiÚtaÊ o pewnym drobiazgu dotyczÈcym operatora {} w porównaniu do
wywoïania konstruktora za pomocÈ zwykïego nawiasu (), a mianowicie braku niejawnej konwersji typu. W przypadku wywoïañ int x (1.2); i int x = 1.2; otrzymamy zmiennÈ x zainicjalizowanÈ wraz z wartoĂciÈ 1. WartoĂÊ zmiennoprzecinkowa zostaïa zaokrÈglona w dóï
i skonwertowana na postaÊ liczby caïkowitej. Natomiast wywoïanie int x {1.2}; uniemoĝliwia
kompilacjÚ z powodu próby Ăcisïego dopasowania typu konstruktora.
Moĝna siÚ spieraÊ, który z przedstawionych powyĝej stylów inicjalizacji jest najlepszy.
Fani skïadni inicjalizacji opartej na nawiasie klamrowym uwaĝajÈ, ĝe takie rozwiÈzanie konkretnie wskazuje
typ zmiennej inicjalizowanej za pomocÈ wywoïania konstruktora, a tego rodzaju wiersz kodu nie przeprowadza ponownej inicjalizacji czegokolwiek. Ponadto uĝycie nawiasu klamrowego spowoduje wybór
jedynie dopasowanego konstruktora, podczas gdy skïadnia inicjalizacji opartej na nawiasie zwykïym
próbuje dopasowaÊ najbliĝszy konstruktor — w tym celu moĝe nawet przeprowadziÊ konwersjÚ typu.

Dodatkowa reguïa wprowadzona w standardzie C++17 wpïywa na inicjalizacjÚ wraz z okreĂlaniem typu auto. W C++11 nastÈpi poprawne ustalenie typu zmiennej auto x {123}; jako
std::initializer_list<int> z tylko jednym elementem, ale rzadko o to chodziïo. Natomiast
w standardzie C++17 to samo polecenie powoduje, ĝe zmienna x jest typu int.
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PamiÚtaj o nastÚpujÈcych reguïach:
Q Wywoïanie auto zmienna {jeden_element}; okreĂla zmiennÈ jako takiego samego
typu jak jeden_element.
Q Wywoïanie auto zmienna {element1, element2, ...}; jest nieprawidïowe

i uniemoĝliwia kompilacjÚ kodu.
Q Wywoïanie auto zmienna = {element1, element2, ...}; okreĂla typ zmiennej jako
std::initializer_list<T>, gdzie T to taki sam typ, jaki majÈ wszystkie elementy listy.
Standard C++17 znacznie utrudnia przypadkowe zdefiniowanie inicjalizatora listy.
Wypróbowanie przedstawionych fragmentów kodu z róĝnymi kompilatorami dziaïajÈcymi w trybach
zgodnoĂci z C++11 i C++14 pokaĝe, ĝe niektóre z nich faktycznie okreĂlajÈ zmiennÈ x w wywoïaniu
auto x {123}; jako typu int, podczas gdy inne — jako typu std::initializer_list<int>.
Tworzenie kodu w taki sposób moĝe prowadziÊ do problemów z jego przenoszeniem.

Umoĝliwienie konstruktorowi
automatycznego okreĂlenia
typu klasy szablonu
Wiele klas w C++ jest zwykle specjalizowanych dla okreĂlonych typów, które mogÈ byÊ ïatwo
okreĂlane na podstawie typu zmiennych umieszczonych w wywoïaniach konstruktorów. Przed
wydaniem C++17 to nie byïa ustandaryzowana funkcja. C++17 pozwala kompilatorowi na
automatyczne okreĂlanie typu klasy szablonu na podstawie wywoïania konstruktora.

Jak to zrobiÊ?
Bardzo dobrym przykïadem jest tworzenie egzemplarzy typu std::pair i std::tuple. MogÈ
byÊ one specjalizowane i tworzone w jednym kroku:
std::pair my_pair (123, "abc");
// std::pair<int, const char*>
std::tuple my_tuple (123, 12.3, "abc"); // std::tuple<int, double, const char*>

Jak to dziaïa?
Oto przykïad definicji klasy z automatycznym okreĂlaniem typu szablonu:
template <typename T1, typename T2, typename T3>
class my_wrapper {
T1 t1;
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T2 t2;
T3 t3;
public:
explicit my_wrapper(T1 t1_, T2 t2_, T3 t3_)
: t1{t1_}, t2{t2_}, t3{t3_}
{}
/* … */

};

Przedstawiony powyĝej fragment kodu to tylko jeszcze jedna klasa szablonu. W celu utworzenia jej egzemplarza wczeĂniej trzeba byïo uĝywaÊ nastÚpujÈcego polecenia:
my_wrapper<int, double, const char *> wrapper {123, 1.23, "abc"};

Natomiast teraz moĝna pominÈÊ fragment dotyczÈcy specjalizacji szablonu:
my_wrapper wrapper {123, 1.23, "abc"};

Przed wydaniem standardu C++17 takie podejĂcie byïo moĝliwe jedynie poprzez utworzenie
funkcji pomocniczej:
my_wrapper<T1, T2, T3> make_wrapper(T1 t1, T2 t2, T3 t3)
{
return {t1, t2, t3};
}

WykorzystujÈc takÈ funkcjÚ pomocniczÈ, moĝna byï osiÈgnÈÊ efekt podobny do poprzedniego,
czyli pominÈÊ fragment dotyczÈcy specjalizacji szablonu, jak tutaj:
auto wrapper (make_wrapper(123, 1.23, "abc"));

Biblioteka STL jest dostarczana z wieloma funkcjami pomocniczymi, takimi jak std::make_shared(),
std::make_unique(), std::make_tuple() itd. W specyfikacji C++17 wiÚkszoĂÊ z nich moĝna
uznaÊ za zbÚdne. OczywiĂcie pozostaïy one w celu zapewnienia wstecznej zgodnoĂci.

Co dalej?
Przed chwilÈ doĂÊ dokïadnie przedstawiïem niejawne okreĂlanie typu szablonu. Jednak w pewnych
sytuacjach nie moĝna opieraÊ siÚ na niejawnym okreĂlaniu typu. Spójrz na ten oto fragment kodu:
template <typename T>
struct sum {
T value;
template <typename ... Ts>
sum(Ts&& ... values) : value{(values + ...)} {}
};
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Struktura sum akceptuje dowolnÈ liczbÚ parametrów i dodaje je do siebie za pomocÈ wyraĝenia fold (w dalszej czÚĂci rozdziaïu przedstawiÚ nieco wiÚcej informacji na temat takich wyraĝeñ). Obliczona suma bÚdzie zapisana w zmiennej skïadowej o nazwie value. MógïbyĂ w tym
miejscu zapytaÊ, jakiego typu jest T. Jeĝeli nie chcesz wyraěnie zdefiniowaÊ typu T, bÚdzie on
zaleĝaï od typu wartoĂci przekazanych konstruktorowi. W przypadku ciÈgów tekstowych typem T bÚdzie std::string. Jeĝeli konstruktor otrzyma liczby caïkowite, typem bÚdzie int.
Natomiast w przypadku dostarczenia konstruktorowi liczb caïkowitych, zmiennoprzecinkowych i podwójnej precyzji kompilator musi wybraÊ odpowiedni typ umoĝliwiajÈcy przechowywanie tych wartoĂci bez utraty jakiejkolwiek informacji. Aby osiÈgnÈÊ ten cel, moĝna zastosowaÊ podpowiedě niejawnego okreĂlania typu:
template <typename ... Ts>
sum(Ts&& ... ts) -> sum<std::common_type_t<Ts...>>;

Podpowiedě niejawnego okreĂlania typu wskazuje kompilatorowi moĝliwoĂÊ uĝycia egzemplarza std::common_type w celu ustalenia wspólnego typu obejmujÈcego wszystkie otrzymane
wartoĂci. Spójrz na przykïad uĝycia podpowiedzi niejawnego okreĂlania typu:
sum s
{1u, 2.0, 3, 4.0f};
sum string_sum {std::string{"abc"}, "def"};
std::cout << s.value
<< '\n'
<< string_sum.value << '\n';

W pierwszym wierszu nastÚpuje utworzenie obiektu sum wraz z argumentami konstruktora
typów unsigned, double, int i float. W wyniku uĝycia std::common_type_t kompilator wybiera double jako wspólny typ obejmujÈcy wartoĂci przekazane konstruktorowi, wiÚc otrzymujemy egzemplarz sum<double>. W drugim wierszu przekazywany jest egzemplarz std::string
i ciÈg tekstowy w stylu C. KierujÈc siÚ podpowiedziÈ niejawnego okreĂlania typu, kompilator
przygotowuje egzemplarz typu sum<std::string>.
Po uruchomieniu powyĝszego fragmentu kodu nastÈpi wygenerowanie wartoĂci liczbowej 10
i ciÈgu tekstowego abcdef.

Uĝycie wyraĝenia constexpr-if
do uproszczenia decyzji
podejmowanych podczas kompilacji
W kodzie szablonu bardzo czÚsto zachodzi potrzeba odmiennego wykonywania pewnych zadañ w zaleĝnoĂci od typu szablonu, dla którego jest on specjalizowany. Standard C++17 oferuje wyraĝenie constexpr-if, które potrafi w takich sytuacjach znacznie uproĂciÊ kod.
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Jak to zrobiÊ?
W tej recepturze zaimplementujÚ niewielkÈ funkcjÚ pomocniczÈ szablonu klasy. Jest ona
przeznaczona do pracy z róĝnymi specjalizacjami typu szablonu, poniewaĝ potrafi wybraÊ zupeïnie inny fragment kodu w zaleĝnoĂci od typu specjalizacji.
1. PracÚ naleĝy rozpoczÈÊ od utworzenia kodu niezaleĝnego od specjalizacji.
W omawianym przykïadzie to jest prosta klasa umoĝliwiajÈca dodanie wartoĂci
typu U do wartoĂci elementu skïadowego typu T za pomocÈ funkcji add():
template <typename T>
class addable
{
T val;
public:
addable(T v) : val{v} {}
template <typename U>
T add(U x) const {
return val + x;
}
};

2. PrzyjmujÚ zaïoĝenie, ĝe typem T jest std::vector<cokolwiek>, natomiast typem U
jest int. Jaki powinien byÊ wynik dodania liczby caïkowitej do wektora?
Powiedzmy, ĝe chcÚ dodaÊ tÚ liczbÚ caïkowitÈ do kaĝdego elementu wektora.
TakÈ operacjÚ przeprowadzam za pomocÈ pÚtli:
template <typename U>
T add(U x)
{
auto copy (val); // Pobranie kopii elementu skáadowego wektora
for (auto &n : copy) {
n += x;
}
return copy;
}

3. NastÚpnym i zarazem ostatnim krokiem jest poïÈczenie obu Ăwiatów. Jeĝeli T
jest wektorem elementów U, wówczas naleĝy zastosowaÊ wariant oparty na pÚtli,
w przeciwnym razie wystarczy zaimplementowaÊ zwykïÈ operacjÚ dodawania:
template <typename U>
T add(U x) const {
if constexpr (std::is_same_v<T, std::vector<U>>) {
auto copy (val);
for (auto &n : copy) {
n += x;
}
return copy;
} else {
return val + x;
}
}
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4. Klasa jest teraz gotowa do uĝycia. Spójrz, jak elegancko potrafi wspóïpracowaÊ
z róĝnymi typami danych, takimi jak int, float, std::vector<int>
i std::vector<string>:
addable<int>{1}.add(2);
// Wynik wynosi 3
addable<float>{1.0}.add(2);
// Wynik wynosi 3.0
addable<std::string>{"aa"}.add("bb"); // Wynik wynosi "aabb"
std::vector<int> v {1, 2, 3};
addable<std::vector<int>>{v}.add(10);
// Wynik wynosi std::vector<int>{11, 12, 13}

std::vector<std::string> sv {"a", "b", "c"};
addable<std::vector<std::string>>{sv}.add(std::string{"z"});
// Wynik wynosi {"az", "bz", "cz"}

Jak to dziaïa?
Nowe wyraĝenie constexpr-if dziaïa tak samo jak zwykïa konstrukcja warunkowa if-else.
Róĝnica miÚdzy nimi polega na tym, ĝe w przypadku constexpr-if warunek bÚdzie sprawdzony podczas kompilacji. Generowany przez kompilator kod uruchomieniowy programu nie
bÚdzie zawieraï ĝadnych poleceñ gaïÚzi constexpr-if . Innymi sïowy: moĝna pokusiÊ siÚ
o stwierdzenie, ĝe wyraĝenie to dziaïa podobnie jak makra preprocesora #if i #else. Jednak
w przypadku tych makr kod nie musi byÊ nawet doskonale sformatowany syntaktycznie. Natomiast wszystkie gaïÚzie w konstrukcji constexpr-if muszÈ byÊ doskonale sformatowane
syntaktycznie, choÊ jednoczeĂnie gaïÚzie nie muszÈ byÊ syntaktycznie poprawne.
W celu odróĝnienia kodu odpowiedzialnego za dodanie wartoĂci zmiennej x do wektora wykorzystam typ std::is_same. Wyraĝenie std::is_same<A, B>::value przyjmuje boolowskÈ
wartoĂÊ true, gdy A i B sÈ tego samego typu. Warunek wykorzystany w tej recepturze ma postaÊ std::is_same<T, std::vector<U>>::value i przyjmuje wartoĂÊ true, nawet jeĂli uĝytkownik specjalizuje klasÚ jako T = std::vector<X> i próbuje wywoïaÊ funkcjÚ add() wraz z parametrem U = X.
OczywiĂcie pojedynczy blok constexpr-if-else moĝe zawieraÊ wiele poleceñ. (ZwróÊ uwagÚ,
ĝe wartoĂci a i b zaleĝÈ od parametrów szablonu, a nie tylko od staïych w trakcie kompilacji).
if constexpr (a) {
// Dowolna operacja

} else if constexpr (b) {
// Inna dowolna operacja

} else {
// Jeszcze inna dowolna operacja

}

W standardzie C++17 mamy wiele zwiÈzanych z metaprogramowaniem sytuacji, w których
utworzenie kodu i jego póěniejszy odczyt bÚdÈ ïatwiejsze, jeĂli uĝyjesz wyraĝenia constexpr-if.
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Co dalej?
Aby siÚ przekonaÊ, jak duĝym usprawnieniem w jÚzyku C++ jest konstrukcja constexpr-if, spójrz
na tÚ samÈ implementacjÚ przygotowanÈ jeszcze przed wprowadzeniem standardu C++17:
template <typename T>
class addable
{
T val;
public:
addable(T v) : val{v} {}
template <typename U>
std::enable_if_t<!std::is_same<T, std::vector<U>>::value, T>
add(U x) const { return val + x; }

};

template <typename U>
std::enable_if_t<std::is_same<T, std::vector<U>>::value,
std::vector<U>>
add(U x) const {
auto copy (val);
for (auto &n : copy) {
n += x;
}
return copy;
}

Wprawdzie bez uĝycia wyraĝenia constexpr-if powyĝsza klasa bÚdzie obsïugiwaïa wszystkie
interesujÈce nas typy, ale jej kod jest niepotrzebnie skomplikowany. Jak to rozwiÈzanie dziaïa
w praktyce?
Sama implementacja dwóch róĝnych funkcji add() wyglÈda na prostÈ. Natomiast niezwykle skomplikowanie przedstawiajÈ siÚ deklaracje ich wartoĂci zwrotnych wraz ze sztuczkÈ w postaci wyraĝenia takiego jak std::enable_if_t<warunek, typ>, które bÚdzie podanego typu, jeĂli warunek
przyjmie wartoĂÊ true. W przeciwnym razie std::enable_if_t nie okreĂli niczego. Normalnie taka
sytuacja jest uznawana za bïÈd, ale juĝ wkrótce dowiesz siÚ, dlaczego tutaj tak siÚ nie dzieje.
W przypadku drugiej funkcji add() ten sam warunek jest uĝywany w odwrotny sposób. Dlatego
w danej sytuacji tylko jedna z dwóch istniejÈcych implementacji moĝe przyjÈÊ wartoĂÊ true.
Kiedy kompilator napotyka róĝne funkcje szablonu o tej samej nazwie i musi wybraÊ tylko
jednÈ z nich, do gry wchodzi waĝna reguïa okreĂlana mianem SFINAE (ang. substitution failure
is not an error), co oznacza: niepowodzenie podczas podstawiania nie jest bïÚdem. W takim
przypadku kompilator nie wygeneruje bïÚdu, jeĂli wartoĂÊ zwrotna dowolnej z wymienionych
funkcji nie bÚdzie mogïa byÊ ustalona na podstawie nieprawidïowego wyraĝenia szablonu
(którym tutaj jest std::enable_if, poniewaĝ jego warunek przyjmuje wartoĂÊ false). Kompilator po prostu szuka dalej i wypróbuje inne implementacje funkcji. Na tym polega sztuczka,
dziÚki której dziaïa przedstawione rozwiÈzanie.
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Mnóstwo z tym kïopotu. To doskonale pokazuje, ĝe przedstawione zadanie moĝna znacznie
ïatwiej wykonaÊ dziÚki uĝyciu kodu zgodnego ze standardem C++17.

WïÈczenie bibliotek w postaci samych
nagïówków z uĝyciem osadzonych zmiennych
W jÚzyku C++ zawsze istniaïa moĝliwoĂÊ deklarowania poszczególnych funkcji jako osadzonych. Standard C++17 pozwala deklarowaÊ zmienne jako osadzone. DziÚki temu moĝna
znacznie ïatwiej zaimplementowaÊ biblioteki w postaci samych nagïówków, co wczeĂniej
wymagaïo stosowania sztuczek.

Jak to zrobiÊ?
W tej recepturze utworzÚ prostÈ klasÚ, która moĝe dziaïaÊ w charakterze elementu skïadowego typowej biblioteki w postaci samych nagïówków. Celem jest dostarczenie statycznego elementu skïadowego i zainicjalizowanie go globalnie za pomocÈ sïowa kluczowego inline. Takie
podejĂcie byïo niemoĝliwe przed wydaniem standardu C++17.
1. Klasa process_monitor powinna zawieraÊ statyczne elementy skïadowe
i jednoczeĂnie byÊ dostÚpna globalnie. Takie rozwiÈzanie wymagaïoby
podwójnego definiowania symboli.
// foo_lib.hpp

class process_monitor {
public:
static const std::string standard_string
{"pewien statyczny dostÚpny globalnie ciÈg tekstowy"};
};
process_monitor global_process_monitor;

2. Jeĝeli teraz plik zawierajÈcy powyĝszÈ klasÚ bÚdzie doïÈczony w wielu plikach .cpp,
aby przeprowadziÊ ich kompilacjÚ i linkowanie, wówczas etap linkowania zakoñczy siÚ
niepowodzeniem. RozwiÈzaniem problemu jest dodanie sïowa kluczowego inline:
// foo_lib.hpp

class process_monitor {
public:
static const inline std::string standard_string
{"pewien statyczny dostÚpny globalnie ciÈg tekstowy"};
};
inline process_monitor global_process_monitor;

Voilà, o to chodziïo!
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Jak to dziaïa?
Program w C++ czÚsto skïada siÚ z wielu plików kodu ěródïowego (majÈ one rozszerzenie
.cpp lub .cc). NajczÚĂciej sÈ one pojedynczo komplikowane na postaÊ plików moduïów lub
obiektów (w takim przypadku rozszerzeniem pliku jest .o). Ostatnim krokiem jest linkowanie
wszystkich plików moduïów i obiektów w celu wygenerowania pojedynczego pliku wykonywalnego bÈdě biblioteki wspóïdzielonej lub statycznej.
Jeĝeli na etapie linkowania definicja danego symbolu zostanie znaleziona wielokrotnie, wówczas mamy do czynienia z bïÚdem. PrzyjmujÚ zaïoĝenie o istnieniu funkcji z sygnaturÈ takÈ
jak int foo();. Kiedy dwa moduïy definiujÈ tÚ samÈ funkcjÚ, która z nich jest prawidïowa?
Linker nie moĝe wybieraÊ losowo implementacji. Cóĝ, mógïby, ale jest maïo prawdopodobne,
aby takiego podejĂcia oczekiwaï jakikolwiek programista.
Tradycyjnym sposobem dostarczania globalnie dostÚpnych funkcji jest ich deklarowanie
w plikach nagïówkowych, które mogÈ byÊ doïÈczane przez dowolny moduï C++ potrzebujÈcy tych funkcji. Definicja kaĝdej funkcji dostÚpnej globalnie bÚdzie umieszczona raz
w oddzielnym pliku moduïu. NastÚpnie te pliki bÚdÈ linkowane wraz z moduïami, w których
majÈ byÊ uĝywane dane funkcje. To podejĂcie jest okreĂlane mianem reguïy ODR (ang. one
definition rule), czyli reguïy pojedynczej definicji. W sposób graficzny tÚ reguïÚ pokazaïem
na rysunku 1.1.

Rysunek 1.1. Reguïa pojedynczej definicji
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Jeĝeli to byïoby jedyne rozwiÈzanie, wówczas zabrakïoby moĝliwoĂci dostarczania bibliotek
w postaci samych nagïówków. Biblioteki okazujÈ siÚ niezwykle uĝyteczne, poniewaĝ mogÈ
byÊ doïÈczane w dowolnym pliku programu C++ za pomocÈ polecenia #include, po którego
wykonaniu sÈ natychmiast dostÚpne. W celu uĝycia biblioteki w postaci innej niĝ samego nagïówka programista musi zaadaptowaÊ skrypt kompilacji, aby linker doïÈczyï moduïy biblioteki do plików moduïów programu. To jest szczególnie niewygodne w przypadku bibliotek
zawierajÈcych niewielkÈ liczbÚ maïych funkcji.
Z pomocÈ przychodzi tutaj sïowo kluczowe inline, które moĝna zastosowaÊ do zdefiniowania
wyjÈtku umoĝliwiajÈcego uĝycie w róĝnych moduïach wielu definicji tego samego symbolu.
Jeĝeli linker znajdzie wiele symboli o takiej samej sygnaturze, ale zadeklarowanych jako osadzone, wówczas wybierze pierwszy, uznajÈc, ĝe pozostaïe symbole majÈ takÈ samÈ definicjÚ.
Zagwarantowanie takich samych definicji dla wszystkich osadzonych symboli jest w zasadzie
obietnicÈ skïadanÈ przez programistÚ.
Powracam teraz do omawianej tutaj receptury — linker znajdzie symbol process_monitor::
´standard_string w kaĝdym module importujÈcym foo_lib.hpp. Bez sïowa kluczowego inline
nie bÚdzie wiedziaï, który z nich powinien zostaÊ uĝyty, wiÚc spowoduje wygenerowanie bïÚdu.
To samo dotyczy równieĝ symbolu global_process_monitor. Który z nich jest prawidïowy?
Po zadeklarowaniu obu symboli za pomocÈ sïowa kluczowego inline nastÈpi akceptacja
pierwszego wystÈpienia kaĝdego symbolu i odrzucenie wszystkich kolejnych wystÈpieñ.
Przed wprowadzeniem standardu C++17 jedynym przejrzystym sposobem implementacji
przedstawionego powyĝej rozwiÈzania byïo dostarczenie symbolu za pomocÈ dodatkowego
pliku moduïu C++. To wymagaïo od uĝytkowników biblioteki doïÈczania tego pliku na etapie linkowania.
Sïowo kluczowe inline tradycyjnie miaïo równieĝ innÈ funkcjÚ — wskazywaïo kompilatorowi
moĝliwoĂÊ usuniÚcia funkcji poprzez pobranie jej implementacji i bezpoĂrednie wstawienie
w miejscu wywoïania tej funkcji. W ten sposób kod zawieraï o jedno wywoïanie funkcji mniej,
co czÚsto mogïo przekïadaÊ siÚ na wiÚkszÈ wydajnoĂÊ dziaïania. Jeĝeli funkcja jest niewielka,
podzespóï wynikowy równieĝ bÚdzie mniejszy (przy zaïoĝeniu, ĝe liczba poleceñ odpowiedzialnych za wywoïanie tej funkcji, umieszczenie i pobranie jej ze stosu itd. jest wiÚksza niĝ
faktyczny kod funkcji). Natomiast w przypadku, gdy osadzona funkcja jest duĝa, wielkoĂÊ pliku
binarnego ulegnie zwiÚkszeniu i ostatecznie moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe kod nie bÚdzie dziaïaï szybciej.
Dlatego kompilator traktuje sïowo kluczowe inline jedynie jako wskazówkÚ i moĝe eliminowaÊ
wywoïania funkcji poprzez osadzanie ich w kodzie. Czasami moĝe teĝ osadzaÊ w kodzie pewne
funkcje, nawet jeĂli nie zostaïy przez programistÚ okreĂlone jako osadzone.

Co dalej?
Jednym z moĝliwych rozwiÈzañ problemu przed wprowadzeniem standardu C++17 byïo
uĝycie funkcji statycznej zwracajÈcej odwoïanie do obiektu static. Spójrz na fragment kodu:

39

Kup książkę

Poleć książkę

C++17 STL. Receptury

class foo {
public:
static std::string& standard_string() {
static std::string s {"Dowolny standardowy ciÈg tekstowy."};
return s;
}
};

W ten sposób moĝna caïkowicie prawidïowo doïÈczyÊ plik nagïówkowy w wielu moduïach
i nadal zapewniÊ sobie wszÚdzie dostÚp do dokïadnie tego samego egzemplarza. Jednak wspomniany obiekt nie byï tworzony natychmiast po uruchomieniu programu, a dopiero po pierwszym
wywoïaniu funkcji getter. W niektórych przypadkach to moĝe stanowiÊ problem. Wyobraě
sobie sytuacjÚ, w której konstruktor statycznego, globalnie dostÚpnego obiektu ma wykonaÊ
pewne waĝne zadanie (podobnie jak w przypadku przykïadowej biblioteki w tej recepturze)
w trakcie uruchamiania programu. Jednak ze wzglÚdu na to, ĝe wywoïanie nastÚpuje prawie
na koñcu dziaïania programu, wykonanie zadania siÚ nie udaïo.
Innym rozwiÈzaniem jest zdefiniowanie niebÚdÈcej szablonem klasy foo jako klasy szablonu,
aby w ten sposób móc skorzystaÊ z tych samych zalet, które oferujÈ szablony.
Obu strategii moĝna uniknÈÊ w kodzie ěródïowym zgodnym ze standardem C++17.

Implementowanie za pomocÈ wyraĝeñ fold
przydatnych funkcji pomocniczych
Od chwili wydania standardu C++11 mamy pakiety parametrów wariadycznych, co pozwala
zaimplementowaÊ funkcje akceptujÈce dowolnÈ liczbÚ parametrów. Czasami te parametry sÈ
ïÈczone w jednym wyraĝeniu w celu pobrania wyniku wykonania funkcji. To zadanie staïo siÚ
znacznie ïatwiejsze w C++17 dziÚki pojawieniu siÚ wyraĝeñ fold.

Jak to zrobiÊ?
PrzystÚpujÚ do zaimplementowania funkcji pobierajÈcej dowolnÈ liczbÚ parametrów i zwracajÈcej ich sumÚ.
1. PracÚ rozpoczynam od zdefiniowania sygnatury funkcji:
template <typename ... Ts>
auto sum(Ts ... ts);

2. W tym momencie mam pakiet parametrów ts, funkcja powinna rozwinÈÊ wszystkie
parametry i obliczyÊ ich sumÚ za pomocÈ wyraĝenia fold. Jeĝeli w celu zastosowania
wszystkich wartoĂci pakietu parametrów zostanie uĝyty operator (w omawianym
przykïadzie to operator +) wraz z wielokropkiem, wówczas wyraĝenie naleĝy ujÈÊ w nawias:
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template <typename ... Ts>
auto sum(Ts ... ts)
{
return (ts + ...);
}

3. W tym momencie moĝna uĝyÊ nastÚpujÈcego wywoïania:
int the_sum {sum(1, 2, 3, 4, 5)}; // WartoĞü: 15

4. Przedstawione rozwiÈzanie dziaïa nie tylko z liczbami caïkowitymi, ale równieĝ
z kaĝdym innym typem implementujÈcym funkcjÚ operator+(), na przykïad
std::string:
std::string a {"Witaj, "};
std::string b {"Ăwiecie!"};
std::cout << sum(a, b) << '\n'; // Dane wyjĞciowe: Witaj, Ğwiecie!

Jak to dziaïa?
W przedstawionym rozwiÈzaniu po prostu zastosowaïem dla parametrów funkcji rekurencyjny operator dwuargumentowy +. Takie dziaïanie jest okreĂlane mianem foldingu. Standard
C++17 oferuje obsïugÚ wyraĝeñ fold, dziÚki którym tÚ samÈ ideÚ moĝna wyraziÊ za pomocÈ
mniejszej iloĂci kodu.
Przedstawiony rodzaj wyraĝenia jest nazywany foldingiem jednoargumentowym. Standard
C++17 oferuje obsïugÚ foldingu pakietów parametrów wraz z nastÚpujÈcymi operatorami
dwuargumentowymi: +, -, *, /, %, ^, &, |, =, <, >, <<, >>, +=, -=, *=, /=, %=, ^=, &=, |=, <<=, >>=, ==,
!=, <=, >=, &&, ||, ,, .*, ->*.
Warto w tym miejscu wspomnieÊ, ĝe w omawianym tutaj przykïadowym fragmencie kodu nie
ma ĝadnego znaczenia, który z dwóch zapisów zostanie uĝyty — (ts + ...) czy (... + ts).
Jednak istnieje róĝnica, która moĝe mieÊ znaczenie w innych sytuacjach: jeĂli wielokropek
znajduje siÚ po prawej stronie operatora, wówczas mamy do czynienia z prawym foldingiem,
natomiast wielokropek po lewej stronie operatora oznacza istnienie lewego foldingu.
W omawianym przykïadzie lewy folding zostanie rozwiniÚty do postaci 1 + (2 + (3 + (4 + 5))),
natomiast prawy do postaci (((1 + 2) + 3) + 4) + 5. W zaleĝnoĂci od uĝytego operatora to
moĝe mieÊ znaczenie. W przypadku dodawania liczb nie ma ĝadnego znaczenia.

Co dalej?
W przypadku wywoïania funkcji sum() bez parametrów parametr wariadyczny nie zawiera
ĝadnych wartoĂci, które mogïyby zostaÊ poddane foldingowi. W wiÚkszoĂci operatorów taka
sytuacja spowoduje wygenerowanie bïÚdu (choÊ nie we wszystkich, do tego jeszcze powrócÚ
w niniejszym rozdziale). Trzeba wówczas zdecydowaÊ, czy bïÈd ma pozostaÊ, czy ma zostaÊ
zwrócona pusta suma. Oczywiste jest, ĝe suma niczego wynosi 0.
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Oto jak to moĝna zrobiÊ:
template <typename ... Ts>
auto sum(Ts ... ts)
{
return (ts + ... + 0);
}

W ten sposób wynik wywoïania funkcji sum() wynosi 0, natomiast wywoïanie sum(1, 2, 3)
zostaje rozwiniÚte do postaci (1 + (2 + (3 + 0))). Takie wyraĝenie wraz z wartoĂciÈ poczÈtkowÈ jest okreĂlane mianem foldingu dwuargumentowego.
W tym przypadku zapis równieĝ nie ma znaczenia — (ts + ... + 0) lub (0 + ... + ts) — choÊ
wpïywa na rodzaj foldingu dwuargumentowego: moĝe byÊ prawy lub lewy. Spójrz na rysunek 1.2.

Rysunek 1.2. Przykïady lewego i prawego foldingu dwuargumentowego

Podczas uĝycia foldingu dwuargumentowego w celu zaimplementowania obsïugi sytuacji,
w której nie zostanie podany parametr, element identycznoĂci jest najczÚĂciej waĝny. W omawianym przykïadzie dodanie 0 do dowolnej liczby niczego nie zmienia, wiÚc 0 staje siÚ elementem identycznoĂci. Z powodu tej wïaĂciwoĂci za pomocÈ operatora + lub - moĝna uĝywaÊ
0 w dowolnym wyraĝeniu fold. W przypadku wywoïania funkcji bez parametrów dodanie
0 powoduje otrzymanie wyniku wynoszÈcego 0. Z matematycznego punktu widzenia to jest
poprawne. Natomiast z perspektywy implementacji na podstawie wymagañ konieczne jest
zdefiniowanie, co naleĝy uznaÊ z poprawne.
Ta sama reguïa ma zastosowanie w przypadku mnoĝenia. Tutaj elementem identycznoĂci jest 1:
template <typename ... Ts>
auto product(Ts ... ts)
{
return (ts * ... * 1);
}
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Wynikiem wywoïania funkcji product(2, 3) jest 6, natomiast wynik wywoïania tej samej
funkcji, ale bez parametrów wynosi 1.
Operatory logiczne i (&&) oraz lub (||) sÈ dostarczane wraz z wbudowanymi elementami
identycznoĂci. Folding pustego pakietu parametrów dla operatora && powoduje wygenerowanie wartoĂci true, natomiast w przypadku operatora || bÚdzie to wartoĂÊ false.
Kolejny operator, który domyĂlnie stosuje pewne wyraĝenie w przypadku uĝycia operatora
bez parametrów, to przecinek. Jeĝeli uĝyjesz go bez parametrów, domyĂlnie wywoïa void().
PrzejdÚ teraz do kilku innych niewielkich funkcji pomocniczych, które moĝna zaimplementowaÊ za pomocÈ omówionej funkcjonalnoĂci.

Dopasowanie zakresu wzglÚdem poszczególnych elementów
Oto funkcja, która informuje, czy pewien zakres zawiera co najmniej jednÈ z wartoĂci podanych jako parametr wariadyczny:
template <typename R, typename ... Ts>
auto matches(const R& range, Ts ... ts)
{
return (std::count(std::begin(range), std::end(range), ts) + ...);
}

Ta funkcja pomocnicza wykorzystuje funkcjÚ std::count() biblioteki STL i pobiera trzy parametry. Dwa pierwsze to iteratory poczÈtkowy i koñcowy pewnego zakresu, trzeci zaĂ zawiera
wartoĂÊ porównywanÈ ze wszystkimi elementami we wskazanym zakresie. Metoda std::count()
zwraca liczbÚ elementów w zakresie, które sÈ identyczne z elementem podanym w trzecim
parametrze wywoïania std::count().
W naszym wyraĝeniu fold zawsze znajdujÈ siÚ te same iteratory poczÈtkowy i koñcowy zakresu przekazywanego funkcji std::count(). Natomiast jako trzeciego parametru uĝywamy po
jednej wartoĂci pochodzÈcej z pakietu parametru wariadycznego. Ostatecznie funkcja sumuje
wyniki otrzymane dla poszczególnych wartoĂci parametru wariadycznego i przekazuje je
komponentowi wywoïujÈcemu.
Omawianej tutaj funkcji pomocniczej moĝna uĝyÊ w nastÚpujÈcy sposób:
std::vector<int> v {1, 2, 3, 4, 5};
matches(v,
matches(v,
matches("abcdefg",
matches("abcdefg",

2, 5);
100, 200);
'x', 'y', 'z');
'a', 'd', 'f');

// Wynik: 2
// Wynik: 0
// Wynik: 0
// Wynik: 3

Jak widzisz, funkcja pomocnicza matches() jest doĂÊ wszechstronna — moĝna jÈ wywoïaÊ
bezpoĂrednio dla wektorów, a nawet ciÈgów tekstowych. Dziaïa równieĝ z metodami inicjalizacyjnymi list, czyli egzemplarzami std::list, std::array, std::set itd.
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Sprawdzenie, czy operacja wstawienia wielu elementów do zbioru
zakoñczyïa siÚ pomyĂlnie
UtworzÚ teraz funkcjÚ pomocniczÈ wstawiajÈcÈ dowolnÈ liczbÚ parametrów wariadycznych
do zbioru std::set i zwracajÈcÈ informacje o tym, czy wstawienie wszystkich elementów zakoñczyïo siÚ pomyĂlnie:
template <typename T, typename ... Ts>
bool insert_all(T &set, Ts ... ts)
{
return (set.insert(ts).second && ...);
}

W jaki sposób dziaïa powyĝszy fragment kodu? Funkcja insert() zbioru std::set ma nastÚpujÈcÈ sygnaturÚ:
std::pair<iterator, bool> insert(const typ_wartoĂci& wartoĂÊ);

Zgodnie z dokumentacjÈ, w trakcie operacji wstawiania elementu, wartoĂciÈ zwrotnÈ funkcji
insert() jest para iterator i zmienna boolowska. Jeĝeli wstawienie siÚ powiodïo, zmienna boolowska przyjmie wartoĂÊ true, a iterator bÚdzie wskazywaï nowy element w zbiorze. W przeciwnym razie iterator wskazuje istniejÈcy element, który moĝe kolidowaÊ z elementem przeznaczonym do wstawienia.
Po operacji wstawienia omawiana tutaj funkcja pomocnicza uzyskuje dostÚp do wïaĂciwoĂci
.second, która jest po prostu zmiennÈ boolowskÈ odzwierciedlajÈcÈ sukces lub niepowodzenie. Jeĝeli wszystkie operacje wstawienia doprowadziïy do przypisania wartoĂci true zmiennej
boolowskiej w kaĝdej parze wyniku dziaïania funkcji, oznacza to, ĝe wstawienie elementów
zakoñczyïo siÚ powodzeniem. Wyraĝenie fold za pomocÈ operatora && ïÈczy wyniki wszystkich
operacji wstawienia i zwraca ostateczny wynik.
Omawianej tutaj funkcji pomocniczej moĝna uĝyÊ w nastÚpujÈcy sposób:
std::set<int> my_set {1, 2, 3};
insert_all(my_set, 4, 5, 6); // WartoĞcią zwrotną jest true
insert_all(my_set, 7, 8, 2); // WartoĞcią zwrotną jest false, poniewaĪ element 2 powoduje kolizjĊ z istniejącym

Jeĝeli spróbujesz wstawiÊ na przykïad trzy elementy, a drugi z nich nie moĝe zostaÊ wstawiony,
wówczas wyraĝenie && ... skróci wykonywanie operacji i wstrzyma przetwarzanie pozostaïych elementów:
std::set<int> my_set {1, 2, 3};
insert_all(my_set, 4, 2, 5); // WartoĞcią zwrotną jest false
// Teraz zbiór zawiera elementy {1, 2, 3, 4}, ale bez 5!
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Sprawdzenie, czy wszystkie parametry znajdujÈ siÚ w danym zakresie
Skoro moĝna ustaliÊ, czy jedna zmienna znajduje siÚ w okreĂlonym zakresie, za pomocÈ wyraĝenia fold to samo moĝna sprawdziÊ dla wielu zmiennych:
template <typename T, typename ... Ts>
bool within(T min, T max, Ts ...ts)
{
return ((min <= ts && ts <= max) && ...);
}

Wyraĝenie (min <= ts && ts <= max) sprawdza, czy poszczególne wartoĂci parametru wariadycznego znajdujÈ siÚ w zakresie definiowanym przez min i max (ïÈcznie z min i max). Zdecydowaïem siÚ na uĝycie operatora &&, aby zmniejszyÊ liczbÚ wyników boolowskich do jednego.
Jeĝeli wszystkie wyniki czÈstkowe przyjÚïy wartoĂÊ true, wynik koñcowy równieĝ bÚdzie miaï
wartoĂÊ true.
Oto omawiana funkcja pomocnicza w akcji:
within( 10, 20, 1, 15, 30);
// --> false
within( 10, 20, 11, 12, 13); // --> true
within(5.0, 5.5, 5.1, 5.2, 5.3) // --> true

Ta funkcja pomocnicza jest niezwykle wszechstronna, poniewaĝ jedynym ograniczeniem
nakïadanym na typ jest moĝliwoĂÊ porównania za pomocÈ operatora <=. To wymaganie jest
speïnione miÚdzy innymi przez egzemplarz std::string, jak pokazaïem w nastÚpujÈcym
fragmencie kodu.
std::string
std::string
std::string
std::string

aaa
bcd
def
zzz

{"aaa"};
{"bcd"};
{"def"};
{"zzz"};

within(aaa, zzz, bcd, def); // --> true
within(aaa, def, bcd, zzz); // --> false

Umieszczenie wielu elementów w wektorze
Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ utworzenia funkcji pomocniczej nie zmniejszajÈcej liczby wyników,
ale przetwarzajÈcej wiele akcji tego samego rodzaju. Przykïadem moĝe byÊ tutaj wstawianie
elementów do kontenera std::vector, co nie powoduje zwrotu ĝadnego wyniku — wywoïanie
std::vector::insert() sygnalizuje bïÈd poprzez zgïoszenie wyjÈtku.
template <typename T, typename ... Ts>
void insert_all(std::vector<T> &vec, Ts ... ts)
{
(vec.push_back(ts), ...);
}
int main()
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{
std::vector<int> v {1, 2, 3};
insert_all(v, 4, 5, 6);
}

ZwróÊ uwagÚ na uĝycie operatora , w celu rozwiniÚcia parametru wariadycznego na poszczególne wywoïania vec.push_back(...) bez zastosowania foldingu dla rzeczywistego wyniku.
Prezentowana tutaj funkcja dziaïa równieĝ w przypadku pustego parametru wariadycznego,
poniewaĝ operator , ma niejawnie zdefiniowany element identycznoĂci, void(), oznaczajÈcy
nie rób nic.
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relative_path(), 426
release(), 332
remove_suffix(), 252
scale(), 225
setw(), 261
signal_from_generator(), 217
size_string(), 438, 440
sleep_for(), 370
sleep_until(), 370
status(), 427
std::accumulate(), 150, 213, 217, 271
std::async, 393, 406, 413, 415
std::basic_string, 282
std::binary_search(), 180
std::call_once, 388
std::cerr, 277
std::char_traits, 281
std::chrono, 304
std::chrono::duration, 299
std::complex, 212, 222
std::condition_variable, 362, 395, 400
std::copy(), 164
std::copy_if(), 174
std::equal_range(), 176, 180
std::filesystem::path, 420
std::find(), 176, 180, 228, 238
std::find_if(), 180
std::function, 138
std::future, 410
std::inner_product(), 221
std::is_sorted(), 170
std::lower_bound(), 180
std::merge(), 196

std::optional, 307
std::ostream, 246
std::ostream_iterator, 273
std::ostringstream, 247
std::partial_sort(), 167, 170
std::partition(), 170
std::ratio, 298
std::regex_iterator, 290
std::remove(), 171, 174
std::remove_copy(), 174
std::remove_copy_if(), 173
std::remove_if(), 171
std::replace(), 172, 174
std::replace_copy(), 174
std::shared_lock, 375
std::shared_ptr, 333
std::shuffle(), 170
std::sort(), 167, 171
std::stream_iterator, 77
std::string, 249, 251
std::string_view, 248
std::stringstream, 248
std::thread, 362
std::transform(), 174, 217
std::tuple, 313
std::unique, 237
std::unique_lock, 375
std::unique_ptr, 329
std::upper_bound(), 180
std::variant, 323strerror(), 295
string::find_first_of(), 250
string::substring(), 251
sum_min_max_avg(), 318
system_complete(), 424, 425
this_thread::sleep_for(), 370
this_thread::sleep_until(), 370
to_iteration_count(), 227
toupper(), 247
transform_if(), 150
trie::subtrie(), 210
try_emplace(), 63, 65, 66, 444
try_lock(), 384
twice(), 413
unique_lock(), 376
weak_ptr_info(), 340
word_num(), 275
wordcount(), 258
x.join(), 374
zip(), 319
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funkcje
binarnego drzewa wyszukiwania, 179
foldingu, 153
ïÈczenie, 141
oparte na wyraĝeniu lambda, 133
osadzone, 37
pomocnicze, 40
wywoïywanie, 146
z krotkami, 311

G
generator
fraktala, 221
podpowiedzi, 206
generowanie
iloczynu kartezjañskiego, 155
liczb losowych, 348, 354
permutacji, 193
równolegïe fraktala, 406
sygnaïu, 217
wartoĂci hash, 443

H
harmonogram dziaïania programu, 416
hash, 73
Haskell, 124
hermetyzowanie kodu, 133

I
iloczyn kartezjañski, 155
implementowanie
algorytmów w kategoriach iteratorów, 110
fraktala, 221
funkcji transform_if(), 150
kalkulatora RPN, 79
klasy drzewa trie, 201
licznika, 85
listy, 93
obiektu wyszukiwania, 187
podpowiedzi, 206
programu
do wyszukiwania zdañ, 88
ïÈczenia sïowników, 195
normalizujÈcego ĂcieĝkÚ dostÚpu, 420
obliczajÈcego wielkoĂÊ katalogu, 437

wyszukujÈcego dane, 431
zmieniajÈcego nazwy plików, 434
zmniejszajÈcego wielkoĂÊ katalogu, 442
wzorca producent – konsument, 395, 400
wzoru przeksztaïcenia Fouriera, 211
inicjalizacja
odïoĝona, 388
skomplikowanych obiektów, 266
inicjalizator, 29
iterator, 97, 164
danych wejĂciowych, 100
danych wyjĂciowych, 100
dostÚpu losowego, 100
dwukierunkowy, 100
modyfikowalny, 100
podpowiedzi, 68
poruszajÈcy siÚ tylko do przodu, 100
sÈsiadujÈcy, 100
std::istream, 269
std::ostream, 273
strumieni danych, 276
wïasnego zakresu, 101
iteratory
adaptery, 107
automatyczne sprawdzanie kodu, 119
koñczenie dziaïania, 116
odwrotne, 114
opakowanie, 108
tworzenie, 104
uĝycie wartownika, 116
wïasny adapter, 123

J
jednostki czasu, 298
jÚzyk
Haskell, 124
Python, 124

K
kalkulator RPN, 79
kanoniczna Ăcieĝka dostÚpu, 423
katalog
bieĝÈcy, 420, 429
nadrzÚdny, 420
obliczanie wielkoĂci, 437
zmniejszanie wielkoĂci, 442
kategorie iteratorów, 99
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klasa
allocator<char>, 286
char_traits<char>, 286
filesystem::path, 423
format_guard, 292
lock_guard, 379
mutex, 378
recursive_mutex, 378
recursive_timed_mutex, 378
scoped_lock, 379, 384
shared_mutex, 378
shared_timed_mutex, 378
sregex_token_iterator, 288
std::async, 406
std::basic_string, 282
std::call_once, 388
std::cerr, 277
std::char_traits, 281
std::chrono, 304
std::chrono::duration, 299
std::complex, 212, 222
std::condition_variable, 362, 395, 400
std::filesystem::path, 420
std::function, 138
std::future, 410
std::optional, 307
std::ostream, 246
std::ostream_iterator, 273
std::ostringstream, 247
std::ratio, 298
std::regex_iterator, 290
std::shared_lock, 375
std::shared_ptr, 333
std::stream_iterator, 77
std::string, 249, 251
std::string_view, 248
std::stringstream, 248
std::thread, 362
std::tuple, 313
std::unique_lock, 375
std::unique_ptr, 329
std::variant, 323
timed_mutex, 378
unique_lock, 379
klasy
biblioteki STL, 244
blokad, 379
muteksu, 378
narzÚdziowe, 297

kolejka, 93
dwustronna, 49
priorytetowa
lista, 93
odwoïanie do elementu, 95
usuwanie pierwszego elementu, 95
wstawianie elementu, 95
komponenty sprawdzania poprawnoĂci, 122
kompresja ciÈgów tekstowych, 238
koniunkcja, 144
konkatenacja
ciÈgów tekstowych, 245, 248
funkcji, 141
konstrukcja
constexpr-if, 33, 35
if, 26
switch, 26
try-catch, 423
warunkowa, 332
konstruktor, 278
domyĂlny, 278
konsumenty, 401
kontener
std::deque, 49
std::forward_list, 49
std::list, 49
std::map, 49, 63, 68, 70, 85
std::multimap, 49, 91
std::multiset, 49
std::priority_queue, 50, 93
std::queue, 50, 93
std::set, 49, 76, 88
std::stack, 50, 79
std::std array, 48
std::unordered_map, 50, 73
std::unordered_multiset, 50
std::unordered_set, 50
std::vector, 48, 50, 54, 58
kontenery
adapter kontenera, 50
asocjacyjne, 49
drzewo wyszukiwania, 49
listy, 49
przeksztaïcanie zawartoĂci, 174
sortowanie, 167
tabela wartoĂci hash, 50
tablice, 48
usuwanie elementów, 171
wypeïnianie, 269
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konwerter stoull, 350
konwertowanie jednostek czasu, 298, 304
kopiowanie elementów miÚdzy kontenerami, 163
krotki, 311, 313
funkcja operator<<(), 318
funkcja zip(), 319

L
liczby
losowe, 348, 354
zespolone, 222
licznik, 85, 349
odwoïañ, 337
linkowanie, 37, 38, 39
lista, 49, 93
przechwytywania, 136
constexpr, 137
exception atrybut, 137
mutable, 137
typ wartoĂci zwrotnej, 137
logiczna koniunkcja, 144


ïÈczenie
algorytmów, 231
funkcji, 141
sïowników, 195

M
magazyn danych
listy, 49
tablice, 48
makro _GLIBCXX_DEBUG, 120
manipulatory strumienia wejĂcia – wyjĂcia, 260
mapa
algorytm wyszukiwania, 68
licznik sïów, 85
modyfikowanie kluczy elementów, 69
podpowiedzi wstawiania, 66
wstawianie elementów, 63
wyszukiwanie elementów, 66
mapowanie
operacji, 84
wartoĂci typu string, 84
metoda, Patrz funkcja

migawka czasu, 300
modyfikator
boolalpha, 265
dec, 264
defaultfloat, 264
endl, 265
ends, 265
fixed, 264
flush, 265
hexfloat, 264
internal, 264
left, 264
noboolalpha, 265
noshowbase, 265
noshowpoint, 264
noshowpos, 264
noskipws, 265
nounitbuf, 265
nouppercase, 265
quoted(string), 265
right, 264
scientific, 264
setbase(int n), 264
setfill(char c), 264
setprecision(int n), 264
setw(int n), 264
showbase, 265
showpoint, 264
showpos, 264
skipws, 265
unitbuf, 265
uppercase, 265
ws, 265
modyfikowanie kluczy elementów mapy, 69
muteks, 376, 378

N
narzÚdzie grep, 431
nawias klamrowy, 29
nazwy plików, 436
niejawne okreĂlanie typu, 33
niestandardowy operator porównania, 88
normalizacja Ăcieĝki dostÚpu, 420
numer bïÚdu, 295
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O
obiekt std
function<void()>, 140
obiekty
tworzenie, 280
usuwanie, 280
wspóïdzielenie wartoĂci skïadowych, 345
wspóïdzielone, 338
zegara, 302
obliczanie
bïÚdu sumy, 218
danych statystycznych, 440
wielkoĂci katalogu, 437
obraz ASCII, 221
obsïuga
bïÚdu, 60, 81
stosu, 82
wektoryzacji, 363
wspóïbieĝnoĂci, 217
wspóïdzielonej pamiÚci, 333
wyjÈtków, 294, 296
wyraĝeñ lambda, 133
zasobów, 329
zasobów przestarzaïych API, 342
odczyt
danych wejĂciowych, 210
wartoĂci z danych wejĂciowych, 254
odkïadanie inicjalizacji, 388
ODR, one definition rule, 38
odwrotna notacja polska, RPN, 79
ograniczanie wartoĂci wektora, 182
okreĂlanie typu
automatyczne, 31
niejawne, 33
opakowanie
iteratora, 108
kontenera, 109
wyraĝenia lambda, 138
opcje debugowania, 120
operand, 81
operator
[], 59
|, 434
<, 95
>>, 83
dereferencji, 101
inkrementacji, 101
porównania niestandardowy, 88
operatory rzutowania, 149

P
parametr wariadyczny, 43
permutacja sekwencji danych, 193
pÚtla for, 210
pliki
.cc, 38
.o, 38
dane statystyczne, 440
wyĂwietlanie, 426
zliczanie sïów, 258
podpowiedzi, 206
wstawiania, 66
podziaï
ciÈgu tekstowego, 228
danych, 227
polecenie for, 103, 116
polimorfizm, 138
polityka
launch::async, 394
launch::deferred, 394
launch::async, 394
launch::deferred, 394
parallel_policy, 367
parallel_unsequenced_policy, 367
sequenced_policy, 367
polityki
uruchamiania funkcji, 394
wykonywania, 367
predykat, 144
filtrowanie, 154
producenty, 401
programowanie
funkcyjne, 133
równolegïe, 361, 363, 366, 410
programy
czasowe uĂpienie, 369
wielowÈtkowe, 384
próbkowanie ogromnego wektora, 189
przechowywanie róĝnych typów, 323
przechwytywanie
bïÚdów, 293
ciÈgu tekstowego, 132
przez referencjÚ, 136
przez wartoĂÊ, 136
przeciÈĝanie funkcji, 266
przekierowanie
do pliku, 279
sekcji kodu, 277
strumienia, 278
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przeksztaïcenie
ciÈgów tekstowych, 245
Fouriera, 211, 217
jednostki czasu, 303
przesuniÚcie zadania, 390
Python, 124

R
RAII, resource acquisition is initialization, 280
reguïa
ODR, 38
pojedynczej definicji, 38
SFINAE, 36
rozkïad
bernoulli_distribution, 360
Bernoulliego, 357
discrete_distribution, 360
liczb losowych, 354
normal_distribution, 356, 360
piecewise_constant_distribution, 356
piecewise_linear_distribution, 357
uniform_int_distribution, 356, 360
rozpakowanie, 22
rozwijanie funkcji, 135
równolegïe generowanie, 406
RPN, reverse Polish notation, 79
rzutowanie, 149

S
SFINAE, 36
silnik
liczb losowych, 348
std::default_random_engine, 353
skierowany graf cykliczny, 410
skïadnia inicjalizatora, 29
sïaby wskaěnik, 338, 341
sïownik
ïÈczenie, 195
sïowo kluczowe
const, 71
inline, 37, 39
sortowanie
egzemplarzy, 60
kontenera, 167
spacja, 249
sprawdzenie parametrów w zakresie, 45
sprytny wskaěnik, 342, 347

sterta, 333
STL, standard template library, 15
stos
kalkulator RPN, 79
operand, 83
usuniÚcie elementu, 83
wstawianie elementu, 82
strukturalne wiÈzanie, 22
struktury danych, 161
strumieñ wejĂcia – wyjĂcia, 257, 260
suma wektorów, 218
sygnalizowanie awarii, 307
synchronizacja jednoczesnego
uĝycia algorytmu, 384
system plików, 419

¥
Ăcieĝka dostÚpu
kanoniczna, 423
wzglÚdna, 423
znormalizowana, 420

T
tabela wartoĂci hash, 50
tablica, 48
tabulator, 249
token, 80, 83
tokenizacja
ciÈgów tekstowych, 89
danych wejĂciowych, 255, 287
transformacja, 154
tryb debugowania, 119
tworzenie
adaptera iteratora, 123
ciÈgów tekstowych, 245
iteratorów, 104
klas ciÈgu tekstowego, 281
obiektów, 280
predykatów, 144
typ danych
std::any, 320, 323, 327
std::optional, 310
std::variant, 323, 327
typy
niestandardowe, 73
plików, 440
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U
unia, 324
uruchamianie wÈtków, 371
usuwanie
biaïych znaków, 248
elementów z kontenera, 171
elementu wektora, 54
nadmiarowych biaïych znaków, 235
obiektów, 280
uĂpienie programu, 369

W
wartoĂÊ hash, 73
wartownik iteratora, 116
wÈtki
oczekiwanie, 372
uruchamianie, 371–374
zakleszczenie, 381
zatrzymywanie, 371–374
wektor, 45, 48, 50
bezpieczny dostÚp, 58
liczb typu double, 219
liczb typu int, 219
nieuporzÈdkowany, 176
ograniczanie wartoĂci, 182
próbkowanie, 189
przeksztaïcenia Fouriera, 213
sortowanie elementów, 60
sumowanie, 218
uporzÈdkowany, 176
usuwanie bez przesuwania, 54
usuwanie elementu, 50
wstawianie elementów, 45
wymazanie elementu, 52
wyszukiwanie elementów, 176
zmiennych licznika, 349
wektoryzacja, 368
wïÈczenie bibliotek, 37
wskaěnik
null, 339
shared_ptr, 329, 333
void*, 320
wskaěniki
blokowanie, 340
do wspóïdzielonych obiektów, 338
sïabe, 338, 341

sprytne, 342, 347
wspóïdzielone, 341
wspóïbieĝnoĂÊ, 217, 361
wspóïdzielenie wartoĂci skïadowych obiektu, 345
wstawianie parametrów wariadycznych, 44
wyjÈtek, 293, 296, Patrz takĝe obsïuga bïÚdów
out of range, 84
wykres
fali, 220
sygnaïów, 216
wypeïnianie kontenera, 269
wyraĝenia regularne, 287, 289
wyraĝenie
constexpr-if, 33, 35
fold, 40
wyraĝenie lambda, 88, 131
implementowanie funkcji transform_if(), 150
opakowanie obiektem std
function, 138
wywoïywanie wielu funkcji, 146
wyszukiwanie, 206
ciÈgu tekstowego, 186
danych, 431
dïugich zdañ, 88
elementów, 176
elementów mapy, 66
wyĂwietlanie
danych za, 273
plików, 426
wywoïywanie wielu funkcji, 146
wzajemne wykluczenie, 378
wzglÚdna Ăcieĝka dostÚpu, 423
wzorzec producent – konsument, 395, 400
wzór
na zbiór Mandelbrota, 222
przeksztaïcenia Fouriera, 211

Z
zadania wykonywane w tle, 390
zakleszczenie, 381
zamortyzowana zïoĝonoĂÊ, 69
zasiÚg zmiennej, 26
zatrzymywanie wÈtków, 371
zbieranie danych, 231
zbiór
filtrowanie duplikatów, 76
Mandelbrota, 221, 406
wstawianie elementów, 44
wyszukiwanie dïugich zdañ, 88
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zegar
high_resolution_clock, 302
steady_clock, 302
system_clock, 302
zliczanie sïów, 258
zïÈczenie, 374
zmienianie nazwy plików, 434
zmienna globalna errno, 295

zmienne
inicjalizacja, 29
ograniczanie zasiÚgu, 26
znak nowego wiersza, 249

½
ěródïo bïÚdu, 295

456

Kup książkę

Poleć książkę

