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Текст лекції
8.1. Класи і структури – споріднені типи
У мові програмування C++ структура має об'єктно-орієнтовані
можливості. По суті, класи і структури можна назвати "близькими
родичами". Вони взаємозамінні, оскільки структура також може містити дані
та програмні коди, які маніпулюють цими даними так само, як і це може
робити клас. Єдина відмінність між С++-структурою і С++-класом полягає у
тому, що за умовчуванням члени класу є закритими, а члени структури –
відкритими. В іншому структури і класи мають однакове призначення.
Насправді відповідно до формального синтаксису мови програмування
C++ оголошення структури створює тип класу.
Розглянемо приклад використання структури з властивостями,
подібними до властивостей класу.
Код програми 8.1. Демонстрація механізму використання структури для
створення класу
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
struct myStruct { // Оголошення структурного типу
int Put(); // Ці члени відкриті (public)
void Get(int d); // за умовчуванням.
private:
int c;
};
int myStruct::Put()
{
return c;
}
void myStruct::Get(int d)
{
c = d;
}
int main()
{
myStruct Obj; // Створення об'єкта структури
Obj.Get(10);
cout << "c= " << Obj.Put() << endl;
getch(); return 0;
}

У цьому коді програми визначається тип структури з іменем myStruct, у
якій функції-члени Put() і Get() є відкритими (public), а член даних є –
закритим (private).

Зверніть увагу на те, що у структурах для оголошення закритих членів
використовують ключове слово private.
У наведеному нижче прикладі показано еквівалентну програму, яка
використовує замість типу struct тип class.
Код програми 8.2. Демонстрація механізму використання класу замість
структури
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
int c; // Закритий член за умовчуванням
public:
int Put();
void Get(int d);
};
int myClass::Put()
{
return c;
}
void myClass::Get(int d)
{
c = d;
}
int main()
{
myClass Obj; // Створення об'єкта класу
Obj.Get(10);
cout << "c= " << Obj.Put() << endl;
getch(); return 0;
}

Іноді С++-програмісти до структур, які не містять функцій-членів,
застосовують термін POD-struct. С++-програмісти тип class використовують
в основному для визначення форми об'єкта, який містить функції-члени, а
тип struct – для побудови об'єктів, які містять тільки члени даних. Іноді для
опису структури, яка не містить функцій-членів, використовують абревіатуру
POD (Plain Old Data).
Порівняння структур із класами. Той факт, що і структури, і класи мають
практично однакові можливості, створює враження зайвості. Багато новачків
у програмуванні мовою C++ дивуються, чому у ньому існує таке очевидне
дублювання. Нерідко доводиться чути пропозиції відмовитися від
непотрібного ключового слова (class або struct) і залишити тільки одне з них.
Відповідь на цю низку міркувань знаходимо, насамперед, у походженні
мови програмування C++ від мови С, а також у намірі зберегти мову

програмування C++ сумісною з мовою С. Відповідно до сучасного
визначення С-структура одночасно є абсолютно законною С++-структурою.
У мові С, яка не містить ключових слів public або private, всі члени структури
є відкритими. Ось чому і члени С++-структур за умовчуванням є відкритими
(а не закритими). Оскільки конструкція типу class спеціально розроблена для
підтримки інкапсуляції, то є певний сенс у тому, щоб за умовчуванням її
члени були закритими. Отже, аби уникнути несумісності з мовою С у цьому
питанні, аспекти доступу, що діють за умовчуванням, змінювати було
неможливо, тому і вирішено було додати нове ключове слово. Але в
перспективі можна сподіватися на дещо вагомішу причину відділення
структур від класів. Позаяк тип class синтаксично відокремлений від типу
struct, то визначення класу цілком відкрите для еволюційних змін, які
синтаксично можуть виявитися несумісними з С-подібними структурами.
Оскільки маємо справу з двома окремими типами, то майбутній напрямок
розвитку мови програмування C++ не обтяжується "моральними
зобов'язаннями", пов'язаними з сумісністю з С-структурами.
На завершення цієї теми зазначимо таке. Структура визначає тип класу.
Отже, структура є класом. На цьому наполягав винахідник мови
програмування C++ Б'єрн Страуструп. Він вважав: якщо структура і класи
будуть більш-менш еквівалентними, то перехід від мови С до мови
програмування C++ стане простішим. Історія розвитку мови С++ довела його
правоту.
8.2. Об'єднання та класи – споріднені типи
Той факт, що структури і класи – споріднені, як правило, нікого не
дивує; проте можете здивуватися, дізнавшись, що об'єднання також пов'язані
з класами "близькими відносинами". Згідно з визначенням мови
програмування C++, об'єднання – це, по суті, аналогічний клас, у якому всі
члени даних зберігаються в одній і тій самій області. Об'єднання може
містити конструктор і деструктор, а також функції-члени. Звичайно ж, члени
об'єднання за умовчуванням відкриті (public), а не закриті (private).
Розглянемо код програми, у якій об'єднання використовують для
відображення символів, що становлять вміст старшого і молодшого байтів
короткого цілочислового значення (передбачається, що короткі цілочислові
значення займають у пам'яті комп'ютера два байти).
Код програми 3.3. Демонстрація механізму створення класу на основі
об'єднання
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
union myUnion { // Оголошення типу об'єднання
myUnion(short int a); // Відкриті члени за умовчуванням

void Show();
short int c;
char ch[2];
};
// Оголошення параметризованого конструктора
myUnion::myUnion(short int a)
{
c = a;
}
// Відображення символів, які становлять значення типу short int.
void myUnion::Show()
{
cout << ch[0] << " " << ch[1] << endl;
}
int main()
{
myUnion Obj(1000); // Створення об'єкта об'єднання та надання йому числового знач.
Obj.Show();
getch(); return 0;
}

Подібно до структури, С++-об'єднання також виникло від свого Спопередника. Але у мові програмування C++ воно має ширші "класові"
можливості. Проте тільки те, що мова програмування C++ наділяє "свої"
об'єднання потужнішими засобами і більшою гнучкістю, зовсім не означає,
що неодмінно їх використовувати. Якщо користувача цілком влаштовує
об'єднання з традиційним стилем запису, то можна саме таким його і
використовувати. Але у випадках, коли можна інкапсулювати ці об'єднання
разом із функціями, які їх обробляють, все ж таки варто скористатися С++можливостями, що додасть програмі додаткові переваги.
8.3. Поняття про вбудовані функції
Перед тим, як продовжити засвоєння механізмів роботи з класами, дамо
невелике, але важливе пояснення. Воно не належить конкретно до об'єктноорієнтованого програмування, але є досить корисним засобом мови
програмування C++, яке достатньо часто використовують у визначеннях
класів. Йдеться про вбудовану функцію (inline function), або підставну
функцію. Вбудованою називається функція, програмний код якої
підставляється в те місце рядка програми, з якого вона викликається, тобто
виклик такої функції замінюється її кодом. Існує два способи створення
вбудованої функції. Перший полягає у використанні модифікатора inline.
Наприклад, щоб створити вбудовану функцію Fun(), яка повертає intзначення і не приймає жодного параметра, достатньо оголосити її так:
inline int Fun()
{
//...

}

Модифікатор inline повинен передувати усій решті настанов оголошення
самої функції.
Причиною існування вбудованих функцій є ефективність їх
використання. Адже під час кожного виклику звичайної функції виконується
деяка послідовність настанов, пов'язаних із обробленням самого виклику, що
містить занесення її аргументів у стек, чи поверненням їх із функції. В
деяких випадках значна кількість циклів центрального процесора
використовується саме для виконання цих дій.
Але, якщо функція вбудовується в рядок програми, то таких системних
витрат просто немає, і загальна швидкість виконання програми зростає. Якщо
ж вбудована функція виявляється великою, то загальний розмір програми
може істотно збільшитися. Тому краще за вбудовані використовувати тільки
маленькі функції, а ті, що є більшими, оформляти у вигляді звичайних
функцій.
Продемонструємо механізм використання вбудованої функції на
прикладі такої програми.
Код програми 8.4. Демонстрація механізму використання вбудованої функції
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
int c; // Закритий член за умовчуванням
public:
int Put();
void Get(int d);
};
inline int myClass::Put()
{
return c;
}
inline void myClass::Get(int d)
{
c = d;
}
int main()
{
myClass Obj; // Створення об'єкта класу
Obj.Get(10);
cout << "c= " << Obj.Put() << endl;
getch(); return 0;
}

У цьому коді програми замість виклику функцій Put() і Get()
підставляють їх код. Так, у функції main() рядок
Obj.Get(10);
функціонально еквівалентний такій настанові присвоєння:
Obj.c = 10;
Оскільки змінна c за умовчуванням закрита у межах класу myClass, то
цей рядок не може реально існувати в коді функції main(), але за рахунок
вбудованої функції Get() досягнуто того ж результату, одночасно
позбавившись витрат системних ресурсів, взаємопов'язаних із викликом
функції.
Важливо зрозуміти, що насправді використання модифікатора inline є
запитом, а не командою, за якою компілятор згенерує вбудований inline-код.
Існують різні ситуації, які можуть не дати змоги компіляторові задовольнити
запит. Ось декілька прикладів:
● деякі компілятори не генерують вбудованого коду, якщо відповідна
функція містить цикл, конструкцію switch або настанову goto;
● найчастіше вбудованими не можуть бути рекурсивні функції;
● як правило, механізм вбудовування "не проходить" для функцій, які
містять статичні (static) змінні.
Обмеження на використання вбудованих функцій залежать від
конкретної реалізації компілятора системи. Тому, аби дізнатися, які
обмеження є у конкретному випадку, варто звернутися до документації, що
додається до компілятора.
Використання вбудованих функцій у визначенні класу. Існує ще один
механізм реалізації вбудованої функції. Він полягає у визначенні коду
програми для функції-члена класу в самому оголошенні класу. Будь-яка
функція, що визначається в оголошенні класу, автоматично стає вбудованою.
У цьому випадку необов'язково передувати її оголошенню ключовим словом
inline. Наприклад, наведену вище програму можна переписати у такому
вигляді.
Код програми 8.5. Демонстрація механізму використання вбудованих
функцій у визначенні класу
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
int c; // Закритий член за умовчуванням
public:
// Автоматично вбудовані функції
int Put() { return c; }
void Get(int d) { c = d; }
};
int main()
{

myClass Obj; // Створення об'єкта класу
Obj.Get(10);
cout << "c= " << Obj.Put() << endl;
getch(); return 0;
}

У цьому коді програми функції Put() і Get() визначені всередині
оголошення класу myClass, тобто вони автоматично є вбудованими.
Зверніть увагу на те, як виглядають коди функцій, визначених усередині
класу myClass. Для невеликих за обсягом функцій таке подання коду
програми відображає звичайний стиль форматування програм мовою C++.
Проте ці функції можна відформатувати ще й так:
// Альтернативний запис вбудованих функцій у визначенні класу
class myClass { // Оголошення класового типу
int c; // Закритий член за умовчуванням
public:
// Вбудовані функції
int Put()
{
return c;
}
void Get(int d)
{
c = d;
}
};

У загальному випадку невеликі функції (які подано у наведеному вище
прикладі) визначаються в оголошенні класу.
Визначення невеликих функцій-членів класу в оголошенні класу –
звичайна практика в програмуванні мовою С++. Тут проблема навіть не в
механізмі автоматичного вбудовування, а просто в зручності запису коду
функції. Навряд чи трапиться в професійних програмах ситуація, коли
короткі функції-члени визначалися поза їх класом.
8.4. Особливості організації масивів об'єктів
Масиви об'єктів можна організувати так само, як і створити масиви
значень стандартних типів. Наприклад, у наведеному нижче коді програми
створюється клас displayClass, який містить значення розширення для різних
режимів роботи монітора. У функції main() створюється масив для зберігання
трьох об'єктів типу displayClass, а доступ до об'єктів, які є елементами цього
масиву, здійснюється за допомогою звичайної процедури індексування
елементів масиву.
Код програми 8.6. Демонстрація механізму організації масиву об'єктів

#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
enum resolution {low, medium, high};
class displayClass { // Оголошення класового типу
int width;
int height;
resolution res;
public:
void Set(int w, int h) {width = w; height = h; }
void Get(int &w, int &h) {w = width; h = height; }
void Show(resolution r) {res = r; }
resolution getRes() {return res; }
};
char names[3][9] = { "Низький", "Середній", "Високий"};
int main()
{
displayClass Monitor[3];
Monitor[0].Show(low);
Monitor[0].Set(640, 480);
Monitor[1].Show(medium);
Monitor[1].Set(800, 600);
Monitor[2].Show(high);
Monitor[2].Set(1600, 1200);
cout << "Можливі режими відображення даних: " << endl;
int w, h;
for(int i=0; i<3; i++) {
cout << names[Monitor[i].getRes()] << ": ";
Monitor[i].Get(w, h);
cout << w << " x " << h << endl;
}
getch(); return 0;
}

Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
Можливі режими відображення даних:
Низький: 640 x 480
Середній: 800 x 600
Високий: 1600 x 1200
Зверніть увагу на використання двовимірного символьного масиву names
для перетворення перерахованого значення в еквівалентний символьний
рядок. В усіх перерахунках, які не містять безпосередньо заданої ініціалізації,
перша константа має значення 0, друга – значення 1 і т.д. Отже, значення, що
повертається функцією getRes(), можна використовувати для індексації
елементів масиву names, що дає змогу вивести на екран відповідну назву
режиму відображення.
Багатовимірні масиви об'єктів індексуються так само, як і багатовимірні
масиви значень інших типів.

Ініціалізація масивів об'єктів. Якщо клас містить параметризований
конструктор, то масив об'єктів такого класу можна ініціалізувати. Наприклад,
у наведеному нижче коді програми використовується клас myClass і
параметризований масив об'єктів типу array цього класу, що ініціалізується
конкретними значеннями.
Код програми 8.7. Демонстрація механізму ініціалізації масиву об'єктів
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
int a;
public:
myClass(int b) { a = b; }
double Put() { return a; }
};
int main()
{
myClass array[4] = { -1, -2, -3, -4 };
for(int i=0; i<4; i++) cout << "array[" << i << "]= " << array[i].Put() << endl;
getch(); return 0;
}

Результати виконання цієї програми
array[0]= -1
array[1]= -2
array[2]= -3
array[3]= -4
підтверджують, що конструктору myClass дійсно були передані значення від
-1 до -4. Насправді синтаксис ініціалізації масиву, виражений рядком
myClass array[4] = { -1, -2, -3, -4 };,
є скороченим варіантом такого (довшого) формату:
myClass array[4] = { myClass(-1), myClass(-2), myClass(-3), myClass(-4)};
Формат ініціалізації, поданий у наведеній вище програмі,
використовується програмістами частіше, ніж його довший еквівалент, проте
необхідно пам'ятати, що він працює для масивів таких об'єктів, конструктор
яких приймає тільки один аргумент. При ініціалізації масиву об'єктів,
конструктор яких приймає декілька аргументів, необхідно використовувати
довший формат ініціалізації. Розглянемо такий приклад.
Код програми 8.8. Демонстрація механізму ініціалізації масиву об'єктів
параметризованим конструктором з декількома аргументами
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення

#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
int a, b;
public:
myClass(int c, int d) { a = c; b = d; }
int PutA() { return a; }
int PutB() { return b; }
};
int main()
{
myClass array[4][2] = {
myClass(1, 2), myClass(3, 4),
myClass(5, 6), myClass(7, 8),
myClass(9, 10), myClass(11, 12),
myClass(13, 14), myClass(15, 16)
};
for(int i=0; i<4; i++)
for(int j=0; j<2; j++) {
cout << "array[" << i << "," << j << "] ==> a= ";
cout << array[i][j].PutA() << "; b= ";
cout << array[i][j].PutB() << endl;
}
getch(); return 0;
}

Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
array[0,0] ==> a= 1; b=2
array[0,1] ==> a= 3; b=4
array[1,0] ==> a= 5; b=6
array[1,1] ==> a= 7; b=8
array[2,0] ==> a= 9; b=10
array[2,1] ==> a= 11; b=12
array[3,0] ==> a= 13; b=14
array[3,1] ==> a= 15; b=16
У наведеному вище прикладі параметризований конструктор класу
myClass приймає два аргументи. В основній функції main() оголошується та
ініціалізується масив array об'єктів шляхом безпосередніх викликів
конструктора myClass(). Для ініціалізації масиву можна завжди
використовувати довгий формат ініціалізації, навіть якщо об'єкт приймає
тільки один аргумент (коротка форма просто зручніша для застосування).
8.5. Особливості використання покажчиків на об'єкти
Як було показано, доступ до структури можна одержати безпосередньо
або через покажчик на цю структуру. Аналогічно можна звертатися і до
об'єкта: безпосередньо (як в усіх попередніх прикладах) або за допомогою
покажчика на об'єкт. Аби отримати доступ до окремого члена об'єкта

виключно "силами" самого об'єкта, використовують оператор "крапка". А
якщо для цього слугує покажчик на цей об'єкт, то необхідно використовувати
оператор "стрілка".
Щоб оголосити покажчик на об'єкт, використовується аналогічний
синтаксис як і у разі оголошення покажчиків на значення інших типів. У
наведеному нижче коді програми створюється простий клас pClass,
визначається об'єкт цього класу Obj і оголошується покажчик на об'єкт типу
pClass з іменем р. У наведеному нижче прикладі показано, як можна
безпосередньо одержати доступ до об'єкта Obj і як використовувати для
цього покажчик (у цьому випадку маємо справу з непрямим доступом).
Код програми 8.9. Демонстрація механізму використання покажчика на
об'єкт
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class pClass { // Оголошення класового типу
int num;
public:
void Set(int n) { num = n; }
void Show() { cout << "num= " << num << endl; }
};
int main()
{
pClass Obj, *p; // Створення об'єкта класу і покажчика на нього.
Obj.Set(1); // Отримуємо прямий доступ до об'єкта Obj.
Obj.Show();
p = &Obj; // Присвоюємо покажчику p адресу об'єкта Obj.
p->Show(); // Отримуємо доступ до об'єкта Obj за допомогою покажчика.
getch(); return 0;
}

Зверніть увагу на те, що адреса об'єкта Obj одержується шляхом
використання оператора посилання "&", що цілком відповідає механізму
одержання адреси для змінних будь-якого іншого типу.
Як було зазначено, інкрементація або декрементація покажчика
відбувається так, щоб завжди вказувати на наступний або попередній
елемент базового типу. Те саме відбувається і під час інкрементування або
декрементування покажчика на об'єкт: він вказуватиме на наступний або
попередній об'єкт. Щоб проілюструвати цей механізм, дещо модифікуємо
наведену вище програму. Тепер замість одного об'єкта Obj оголосимо
двоелементний масив Obj типу pClass. Зверніть увагу на те, як
інкрементується та декрементується покажчик р для доступу до двох
елементів цього масиву.

Код програми 8.10. Демонстрація механізму інкрементування та
декрементування покажчика на об'єкт
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class pClass { // Оголошення класового типу
int num;
public:
void Set(int n) { num = n; }
void Show() { cout << "num= " << num << endl; }
};
int main()
{
pClass Obj[2],*p;
Obj[0].Set(10); // Прямий доступ до об'єктів
Obj[1].Set(20);
p = &Obj[0]; // Отримуємо покажчик на перший елемент.
p->Show(); // Відображаємо значення елемента Obj[0] за допомогою покажчика.
p++; // Переходимо до наступного об'єкта.
p->Show(); // Відображаємо значення елемента Obj[1] за допомогою покажчика.
p--; // Повертаємося до попереднього об'єкта.
p->Show(); // Знову відображаємо значення елемента Obj[0].
getch(); return 0;
}

Ось як виглядають результати виконання цієї програми:
num= 10
num= 20
num= 10
Посилання на об'єкти. На об'єкти можна посилатися так само, як і на
значення будь-якого іншого типу. Для цього не існує ніяких спеціальних
настанов або обмежень. Але використання посилань на об'єкти дає змогу
справлятися з деякими специфічними проблемами, які можуть трапитися під
час роботи з класами.

