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Programovací jazyk C++, první
seznámení



Přednášky, skriptum, informace na wiki

přednášky nezdráhejte se ptát, jediná špatná otázka je ta,
která nebyla položena

poznámky k C++ http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/obp/pdf
prezentace http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/c++bc

cppreference http://en.cppreference.com
cplusplus http://www.cplusplus.com/

Qt http://www.qt.io/

http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/obp/pdf
http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/c++bc
http://en.cppreference.com
http://www.cplusplus.com/
http://www.qt.io/


C++

I Autorem jazyka C++ je Bjarne Stroustrup. Původní návrh jazyka
(1983) vycházel z programovacího jazyka C a až na drobné
výjimky je jazyk C jeho podmožinou.

I http://www.research.att.com/~bs/
I The C++ Programming Language ed. 3
I C++ je objektový jazyk, přesněji C++ je jazyk, který podporuje

paradigma objektového programování
I Síla jazyka C++ spočívá mimo jiné i ve standardní knihovně

algoritmů a kontejnerů
I Nová specifikace jazyka C++11

http://www.research.att.com/~bs/
http://en.wikipedia.org/wiki/C++11


Konzolové aplikace



Konzolové aplikace

Konzolové aplikace jsou programy, které čtou data ze standardního
vstupu a zapisují výsledky na standardní výstup. Pracují tedy
textovém režimu.

Konzolové aplikace budeme používat nejčastěji na přednáškách při
výkladu syntaxe jazyka, kdy není důležitá grafická stránka výstupu.

V Qt prostředí můžeme vytvářet konzolové aplikace podobně jako
aplikace s grafickým rozhraním. Pouze pro prostředí Windows je
třeba nastavit do projektu dodatečná nastavení, viz např. wiki Geo

http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Qt_Creator_a_konzolov�_aplikace


Hello, world!

#include <iostream>

int main()
{

std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
}

Minimální program obsahuje pouhých 12 znaků

int main(){}



Překlad a sestavení aplikace



Překlad a sestavení programu

Pro překlad zdrojového kódu potřebujeme překladač

g++ -o hello hello.cpp

g++ GNU překladač jazyka C++
-o hello parameter určující jméno výstupního souboru

hello.cpp vstupní soubor (zdrojový kód)

Spuštění programu

./hello



Program make

I GNU Emacs jako implicitní volbu pro překlad nabízí program
make -k (parametr -k znamená pokračovat i po případnách
chybách)

I jedním příkazem (M-x compile, následně pak M-x recompile)
můžeme v emacsu program přeložit a následne i spustit (make
&& ./prog)

I Typickým způsobem jak přeložit a sestavit program je definovat
všechny potřebné kroky a závislosti v souboru Makefile a
přenechat řízení překladu a sestavení na programu make.

I Daný program/programy, resp. projekt, přitom umist’ujeme do
samostatného adresáře (např. přednášky a cvičení)

all : priklad2

priklad2 : priklad2.cpp Makefile
g++ -o priklad2 priklad2.cpp



Program make

I k programu GNU make existuje celá řada alternative, např.
cmake.

I soubory Makefile jsou u větších projektů obvykle generovány
automaticky, například tzv. GNU Autotools (autoconf, automake,
...)

I program GNU Make, stejně jako další podobné nástroje, nabízí
možnost práce se symbolickými proměnnými

all : priklad2

% : %.cpp Makefile
$(CXX) $(CXXFLAGS) -o $@ $<



Ukázka tří vývojových prostředí



Qt Creator a konzolové aplikace



Projekt konzolové aplikace



Projekt konzolové aplikace



Projekt konzolové aplikace



Projekt konzolové aplikace



Projekt konzolové aplikace



Projekt konzolové aplikace



Projekt konzolové aplikace



Projekt konzolové aplikace



Qt Creator a Cmake projekt konzolové aplikace



CMake projekt konzolové aplikace



CMake projekt konzolové aplikace



CMake projekt konzolové aplikace



CMake projekt konzolové aplikace



CMake projekt konzolové aplikace



CMake projekt konzolové aplikace



CMake projekt konzolové aplikace



Některé základní pojmy



Základní typy

celočíselné typy char, short int, int, long int

reálné typy float, double, long double

boolovský typ bool nabývá hodnot true a false

prázdný typ void

int a;
int pocet {42};
double x, y, z;

Celočíselné typy mohou být signed (implicitní hodnota) nebo
unsigned. V deklaraci celočíselného typu mohou být klíčová slova
signed anebo int vynechána, pokud nevznikne prázdný text.
Například

short c; // signed short int
signed d; // signed int
unsigned long; // unsigned long int



Aritmetické operátory, závorky a operátor přiřazení

+ - * / ( ) =

příklad:

int k {5};
double pom;
k = (k + 2)*k;
pom = k + 0.384;

Při počítání s celočíselnými výrazy je výsledkem vždy celé číslo. Pro
celočíselné výrazy je navíc k dispozici operátor % (procento), který počítá
hodnotu zbytek po dělení.



Aritmetické operátory a operátor přiřazení

+= -= *= /= %=

příklad:

k += 3; // k = k + 3
pom *= 2.14; // pom = pom*2.14;
n -= k; // n = n - k

operátor (auto)inkrement a (auto)dekrement

k++; // k = k + 1
n--; // n = n - 1;
pom = k++ * (2 + k++); // !!! CHYBA !!!



Složený příkaz — blok {}

// ...
int k {7};
{

// ...
int k {12}; // zastini predchozi promennou

} // konec platnosti lokalnich objektu

Všechny objekty definované v bloku jsou v tomto bloku lokální a
přestávají existovat když řízení chodu programu blok opustí.



Komentáře

víceřádkové komentáře

/*
toto je priklad komentare,
ktery muze pokracovat na vice radcich

tento typ komentare se nesmi vnorovat
*/

jednořádkové komentáře

// text do konce radku je komentar



Odvozené typy (první zmínka)

ukazatele přístup k objektů přes adresy
reference náhradní jméno, obvykle parametry funkcí

třídy objektové typy
K odvozeným typům se dostaneme později.



Elementární pojmy, konstrukce a
operace



Matematické funkce

#include <cmath>

std::abs(T) absolutní hodnota výrazu T
std::sin(double) goniometrická funkce sin

std::cos(double) goniometrická funkce cos

std::atan2(double a, double b) goniometrická funkce arctan a
b

std::exp(double x) funkce ex

std::log(double x) přirozený logaritmus ln x
std::log10(double x) dekadický logaritmus

M_PI konstatna π (není definovaná ve
standardu, je ale běžně podporovaná)



Relační a logické operátory

relační operátory < je menší
> je větší

<= je menší nebo rovno
>= je větší nebo rovno
== je rovno
!= není rovno

logické operátory && AND — logický součin
|| OR — logický součet
! NOT — negace

logické konstanty true false

závorky ( )

(a < a_max) && ( b != 0)
(std::abs(xn - xn1) > epsilon)



Identifikátory

I Identifikátor (jméno) je v C++ posloupnost písmen a číslic
začínající písmenem (nesmí to být klíčové slovo)

I znak podtržítko ( _ ) je považován za písmeno
I rozlišijí se velká a malá písmena
I jména začínající podtržítkem jsou rezervována pro speciální

využití v implementaci a neměla by být používána v aplikačních
programech

I standard C++ připouští v identifikátorech použití znaků ISO
10646 (Unicode), obvykle se ale používají pouze jména anglické
abecedy

I standard C++ neklade omezení na délku identifikátoru, obvykle
ale omezení stanoví implementace

I jména jako např. std::cout jsou plně kvalifikovaná jména,
operátor :: (čtyřtečka) je operátor rozlišení oboru



Příklad jednoduchého vývojového diagramu
Výpočet kvadratické
rovnice
I příkazy se implicitně

provádějí postupně
I základní řídící

konstrukce jsou
podmínky, které
umožňují větvení
programu a cykly pro
opakování daného kódu

I přenesení řízení chodu
programu s návratem
zpět zajišt’uje volání
funkcí, které v tomto
smyslu můžeme také
počítat mezi řídící
konstrukce

Vývojové diagramy jsou
jedním z grafických nástrojů
pro vyjádření chodu
programu nebo algoritmu.



Příkaz if

Příkaz if slouží k větvení programu. Syntax příkazu if je

if ( výraz ) příkaz

nebo

if ( výraz ) příkaz_1 else příkaz_2

Příklad:
ax2 + bx + c = 0

x =
−b ±

√
D

2a
, D = b2 − 4ac.



Příkaz cyklu while

Příkaz while slouží k programování cyklů,
jeho syntax je

while ( výraz ) příkaz

Příklad:
Výpočet druhé odmocniny x z čísla N, tj.
x =
√

N, podle rekurentního vztahu

xi+1 =
1
2

(
xi +

N
xi

)
, kde N > 0



Příkaz cyklu for

Příkaz while slouží k programování cyklů, jeho zjednodušená
syntax je

for ( příkaz 1 ; podmínka ; výraz) příkaz

Příkaz for bychom mohli popsat pomocí příkazu while (pseudokód)

{
příkaz 1;
while ( podmínka ) {
příkaz
výraz;

}
}

Proměnné definované v příkazu 1 jsou v příkazu for lokální a po
ukončení příkazu for přestávají existovat



Příkazy cyklu do, příkazy break a continue

Příkaz cyklu do je podobný příkazu while,
podmínka pro ukončení cyklu se ale testuje
na konci a ne na začátku cyklu.
Syntax je příkazu do je

do příkaz while ( podmínka ) ;

I příkaz break v těle cyklu, tj. složeném
příkazu, ukončuje vykonávání cyklu
(řízení je předáno dalšímu příkazu)

I příkaz continue ukončuje vykonávání
daného cyklu, zpracování cyklu
pokračuje další iterací (zbývající příkazy
cyklu jsou přeskočeny)

I pomocí příkazů break a continue
nelze řídit vykonávání vnějších cyklů



Standardní kontejner std::vector (první zmínka)

#include <vector>

std::vector<double> a; // prazdny kontejner
std::vector<double> b(9); // alokovano 9 prvku

[int] operátor indexování (první prvek má index 0)
push_back(T) přidává objekt T na konec kontejneru

back() objekt na konci kontejneru
size() objektů uložených v kontejneru

b.push_back(100);
for (int i=0; i<b.size(); i++)
{

b[i] = i;
}

Poznámka: Qt typ QVector poskytuje stejné základní funkce.



Inicializace a průchod kontejnerem std::vector
Pro kontejnery je definován příkaz cyklu for se syntaxí

for ( typ proměnná : kontejner ) příkaz

Tato varianta příkazu for (range-based for loop) prochází všechny
prvky kontejneru, resp. “rozsahu” (range). Protože typ proměnné lze
určit z daného kontejneru, můžeme použít klíčové slovo auto.

std::vector<int> u(4);
for (int i : u) cout << i << " "; cout << endl;

std::vector<int> v(3, 7);
for (auto i : v) cout << i << " "; cout << endl;

std::vector<double> w {9, 1, 2, 4, 7};
for (auto i : w) cout << i << " "; cout << endl;

Výstupem je

0 0 0 0
7 7 7
9 1 2 4 7



Příklad

Pro vektory x a y

std::vector<double> x {
3, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 4, 3, 4,
3, 5, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 5, 3, 3,
4, 3, 3, 3, 5, 4, 3, 4, 2, 1, 5, 5, 3, 3, 2, 4, 2 };

std::vector<double> y {
3, 5, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 2, 3, 3,
5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 4, 5,
3, 4, 2, 1, 5, 5, 3, 5, 3, 1, 5, 2, 5, 5, 0, 5, 5 };

spočítejte korelační koeficient

ρx,y =
E(xy)− E(x)E(y)√

(E(x2)− E2(x)
√
(E(y2)− E2(y)



Funkce

Zjednodušená definice funkce

typ jméno (seznam formálních parametrů) { příkazy }

Deklarace funkce

typ jméno (seznam formálních parametrů);

Volání funkce

jméno (seznam skutečných parametrů) // výraz
jméno (seznam skutečných parametrů); // příkaz

Po návratu z funkce program pokračuje následujícím příkazem
(formálně je dvojice závorek ( ) operátor volání funkce)



Návratová hodnota funkce

Funkce může, ale nemusí vracet hodnotu, typickým příkladem funkce,
která vrací hodnotu je standardní funkce pro výpočet odmocniny

double sqrt(double); // deklarace funkce

Funkce které vracejí hodnotu musí ukončit činnost příkazem

return výraz ;

Funkce které nevracejí hodnotu mají typ void (prázdný typ) a mohou
ukončit činnost příkaze return; (bez výrazu nebo s výrazem typu
void).
Funkce typu void nemusí obsahovat příkaz return ale může
ukončit činnost tak, že řízení dosáhne konce těla dané funkce.



Předávání parametrů hodnotou
Parametry mohou být funkci předávany
I hodnotou,
I referencí.

Na předávání parametrů hodnotou se můžeme dívat tak, že výraz,
který je použit při volání funkce je přiřazen do lokální proměnné, tj.
formálního parametru.

Pseudokód:

odmocnina(2*p); // volání funkce

double odmocnina(double x)
{ // při volání se nejprve přiřadí x = 2*p

....
return výsledek;

}



Předávání parametrů referencí

Odvozený typ reference definuje náhradní jméno, odvozený typ
reference musí být vždy inicializován.

ink k;
...
int& ref = k; // ref je nahradním jménem pro k

Parametry předávané referencí umožňují funkcím předávat vysledky
činnosti přes tyto parametry.

void rajon(double px, double py, double d, double smernik
double& x, double& y)

{
x = px + d*std::cos(smernik);
y = py + d*std::sin(smernik);

}



Příklad - polynomy (1)

Napište funkci polynom(), která počítá pro zadaný argument x
hodnotu polynomu

Pn(x) = an · xn + an−1 · xn−1 + . . .+ a2 · x2 + a1 · x + a0.

Pro výpočet použijte Hornerovo schéma, které postupným
uzávorkováním umožňuje výpočet polynomu bez explicitního výpočtu
mocnin x i .
Například polynom

P4(x) = 7 · x4 + 2 · x3 + 5 · x2 + 2 · x + 9

můžeme zapsat jako

P4(x) = (((7 · x + 2) · x + 5) · x + 2) · x + 9

Pro ukládání polynomů použijeme standardní kontejner
std::vector<double>.

http://en.wikipedia.org/wiki/Horner_scheme


Příklad - polynomy (2)
Výpočet polynomu

// pozor na pořadí indexů v inicializačním seznamu
// začínáme od absolutního členu
std::vector<double> p {9, 2, 5, 2, 7};
std::vector<double> q {3,-1, 2};
std::vector<double> r {6, 3, 3, 2, 7};

double polynom(std::vector<double> p, double x)
{

int n = p.size();
if (n == 0) return 0; // prázdný polynom není definován

double h = p[--n];
while (n > 0) {

h *= x;
h += p[--n];

}
return h;

}



Příklad - polynomy (3)

Součet dvou polynomů

std::vector<double> soucet(std::vector<double> q,
std::vector<double> r)

{
const int nq = q.size();
const int nr = r.size();
const int max = std::max(nq, nr);
std::vector<double> p(max, 0);

for (int i=0; i<max; i++) {
if (i < nq) p[i] += q[i];
if (i < nr) p[i] += r[i];

}

return p;
}



Příklad - polynomy (4)
Výpočet

// pozor na pořadí indexů v inicializačním seznamu
// začínáme od absolutního členu
std::vector<double> p {9, 2, 5, 2, 7};
std::vector<double> q {3,-1, 2};
std::vector<double> r {6, 3, 3, 2, 7};

int main() {
cout << "Polynomy" << endl;
cout << polynom(p, 0.3) << endl;
std::vector<double> s = soucet(q,r);
cout << polynom(s, 0.3) << endl;
return 0;

}

Polynomy
10.1607
10.1607



Struktury

struct jméno { definice členů... };

I struktury jsou nejjednodušším příkladem agregovaných typů
I struktury umožňují definovat nové uživatelské typy, které slučují

objekty různých jiných typů (základních nebo odvozených)
I ke složkám struktury přistupujeme pomocí operátoru tečka (.)
I později si řekneme o operátoru nepřímého přístupu -> pro

ukazatele na struktury
I struktury můžeme používat ve standardních kontejnerech, jako je

například std::vector<Typ>
I struktury kromě datových členů mohou obsahovat i členské

funkce, což je typické pro třídy, pro struktury je typické používání
pouze datových členů (a této praxe se budeme držet)



Příklad
struct Bod {

double x;
double y;

};

Struktura Bod definuje nový typ.

Bod a, b; // neinicializované struktury
Bod c {657.16, 721.92}; // inicializovaný bod c

a.x = 133.65; a.y = 248.12; // přiřazení souřadnic bodu a
b = a; // přiřazení po složkách

std::cout << a.x <<" "<< a.y << std::endl;
std::cout << b.x <<" "<< b.y << std::endl;
std::cout << c.x <<" "<< c.y << std::endl;

133.65 248.12
133.65 248.12
657.16 721.92



Příklad - výpočet plochy polygonu

Plochu polygonu daného souřadnicemi N bodů vypočteme jako

P =
1
2

N−1∑
i=0

(xi+1 − xi)(yi+1 + yi)

V závislosti na číslování vrcholů polygonu může plocha vyjít i
záporná a je proto nutno uvažovat absolutní hodnotu. V uvedeném
vzorci se předpokládá, že polygon je uzavřený, tj. že poslední bod
polygonu je identický s prvním bodem polygonu.

std::vector<Bod> polygon {
{ 120.34, 110.64}, { 24.67, 203.16}, {-100.84, 134.91},
{-141.56, -132.24}, {111.92, 108.64}
};



Příklad - výpočet plochy polygonu (pokračování)

Níže uvedená funkce netestuje, jestli zadaný seznam bodů tvoří
polygon, tj. je-li zadán dostatečný počet bodů.

double plocha(std::vector<Bod> p)
{

const int N = p.size();
bool uzavreny = p[0].x == p[N-1].x && p[0].y == p[N-1].y;

double P = 0;
for (int i=0; i<N-1; i++) {

P += (p[i+1].x - p[i].x)*(p[i+1].y+p[i].y);
}
if (!uzavreny) P += (p[N-1].x-p[0].x)*(p[N-1].y+p[0].y);

return std::abs(P/2);
}

Vypočtená plocha je 40194.80 (4 ha).



Tři standardní kontejnery
Ze standardní knihovny jsme doposud pracovali jen s typem
std::vector<T>. Tři příklady dalších kontejnerů jsou

std::string standardní řetězec
std::map<K,T> asociativní kontejner (kde K je typ klíče, T typ

ukldádanách dat)
std::set<T> množina objektů typy T

Kontejnery jsou objekty, které slouží k ukládání a zpracování jiných
objektů. Konktejner map<K,T> umožnuje indexování objektů T
pomocí klíčů K. Pro všechny kontejnery jsou definovány iterátory,
které umožnují průchod kontejnerem, resp. přístup k jeho prvkům.
Pro sekvenční průchod kontejnerem slouží speciální verze příkazu for

for ( typ proměnná : kontejner ) příkaz

průchod s využitím iterátoru

for ( iterátor = kontejner.begin();
iterator != kontejner.end(); ++iterator ) příkaz



Příklad - losování

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <random>
#include <vector>
#include <string>
#include <set>

using namespace std;

vector<string> seznam {
"Boukal Richard",
"Czinege Petr",
"Fáber Marek",
// ...
"Záleská Klára",
"Zemánková Anna",
"Zikmundová Monika"

};



Příklad - losování (pokračování)
int main(int argc, char* argv[])
{

random_device rd;
minstd_rand engine(rd());
uniform_int_distribution<int> dist(0,seznam.size()-1);

set<int> s;
unsigned int N {1};
if (argc == 2) N = stoi(argv[1]);

do {
int index = dist(engine);
if (s.find(index) == s.end()) {

s.insert(index);
cout << setw(3) << index+2

<< " " << seznam[index] << endl;
}

} while (s.size() < N && s.size() < seznam.size()-1);
}



Třídy vs. struktury

class Bod {
public:

Bod() { test = false; } // konstruktor
void vloz_xy(double x, double y)

{ sx=a; sy=b; test=true; }
void zrus_xy() { test = false; }

double x() const { return sx; }
double y() const { return sy; }
bool souradnice() const { return test; }

private:
double sx;
double sy;
bool test;

};



Příklad

Seznam bodu s indexy ∈ <0, 1000)

std::vector<Bod> seznam(1000);

Třída Polygon

class Polygon {
private:

std::vector<Bod>& sez; // reference !

public:
Polygon(std::vector<Bod>& s) : sez(s) {}
Bod teziste() const; // pouze deklarace !
// ...

};



Příklad - pokračování

Bod Polygon::texiste() const
{

Bod t; t.sx = t.sy = 0;
int N = 0;
for (int i=0; i<sez.size(); i++) {

t.sx += sez[i].sx; t.sy += sez[i].sy;
N++;

}
if (N > 0) {

t.sx /= N; t.sy /= N;
t.test = true;

}
else

t.test = false;

return t;
}



Základní a odvozené typy



Číselné soustavy
Zápis čísla 123 je pozičním vyjádřením hodnoty

(123)10 = 1× 102 + 2× 101 + 3× 100.

Obdobně můžeme vyjádřit stejnou hodnotu i v jiných číselných
soustavách

(1 111 011)2 = 1× 26 + 1× 25 + 1× 24 + 1× 23 + 0× 22 + 1× 21 + 1× 20

= (64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1)10 = (123)10

(173)8 = (1× 82 + 7× 81 + 3× 80)10 = (1× 64 + 7× 8 + 3) =
(7B)16 = (7× 16 + 11)10 = (112 + 11)10,

kde B je hexadecimální číslice vyjadřující hodnotu 11 (písmena A, B,
C, D, E, F se používají pro označení hodnot 10 až 15).

Obecně pro libovolný základ r v pozičním vyjádření platí

(dk dk−1 . . . d2 d1 d0)r =
k∑

i=0

di × r i .



Zobrazení celých čísel ve dvojkové soustavě
Kladná čísla, uložená v jednom bytu (8 bitů), můžeme znázornit
následovně

(0)10 = (0000 0000)2 (7)10 = (0000 0111)2

(1)10 = (0000 0001)2 (16)10 = (0001 0000)2

(2)10 = (0000 0010)2 (127)10 = (0111 1111)2

(3)10 = (0000 0011)2 (128)10 = (1000 0000)2

(5)10 = (0000 0101)2 (255)10 = (1111 1111)2

I Záporná čísla bychom mohla označit nastavením znaménkového
bitu (první bit zleva), takovému zobrazení se říká přímý kód se
znaménkem. Poslední uvedená hodnota by pak ovšem
označovala číslo (−127)10.

I Problémem přímého kódu je, že v něm existují dvě reprezentace
nuly (kladná a záporná nula).

I V C++ se rozlišují celá čisla se znaménkem (typ signed) a celá
čísla bez znaménka (typ unsigned).



Dvojkový doplněk
Celá záporná čísla se obvykle vyjadřují ve dvojkovém doplňku:
I absolutní hodnota je převedena do dvojkové soustavy
I vypočte se její negace (nuly jsou nahrazenu jedničkami a

naopak)
I je přičtena jednička

Příklad: Číslo -123 ve dvojkovém doplňku:

123 = 0011 1011 abs. hodnota
1100 0100 negace
1100 0101 plus jedna→ − 123

Neexistuje záporná nula

(0)10 = (0000 0000)2 (−0)10 = (0000 0000)2

(1)10 = (0000 0001)2 (−1)10 = (1111 1111)2

(2)10 = (0000 0010)2 (−2)10 = (1111 1110)2

(3)10 = (0000 0011)2 (−3)10 = (1111 1101)2

(5)10 = (0000 0101)2 (−5)10 = (1111 1011)2



Čísla v plovoucí řádové čárce

Nejpoužívanějším standardem pro výčty v plovoucí řádové čárce je
IEEE 754 Standard for Floating-Point Arithmetic.

znaménkový bit exponent normalizovaná mantisa

Pro případ tzv. jednoduché přesnosti (4 byty) je formát uložení:
I jeden znaménkový bit
I 8 bitů pro uložení exponentu (rozsah od -126 do +127)
I 23 bitů normalizované mantisy

což odpovídá zhruba přesnosti 7 dekadických cifer,
log10(223+1) ≈ 7.22. Příkladem může bý C++ typ float.

Pro dvojnásobnou přesnost (8 bytů) a 52-bitovou mantisou je
přesnost zobrazení řádově 16 dekadických cifer. Příkladem může být
C++ typ double.



Čísla v plovoucí řádové čárce
Příklad: Jak je zobrazeno číslo -115.75 v jednoduché přesnosti.

(115)10 = 26 + 25 + 24 + 21 + 20 = (1110011)2

(0.75)10 = (0.11)2

(115.75)10 = (1110011.11)2

V normalizovaném tvaru 1.11001111× 26

IEEE osmibitový exponent (27 − 1) + 6 = 133 = (10000101)2

Ve výsledném zobrazení se neukládá první binární jednička
normalizovaného tvaru

1 10000101 11001111000000000000000

V daném příkladu byla zvolena desetinná část tak, aby měla
ukončený binární rozvoj. Pokud binární rozvoje není ukončený nebo
přesahuje rozsah dané mantisy, dochází při ukládání čísel ke ztrátě
přesnosti.



C++98 - tradiční generátor (pseudo)náhodných čísel
Lineární kongruentní generátor vytváří posloupnost
pseudonáhodných čísel podle rekurentního vztahu

Xn+1 = (aXn + c) mod m

Ve standardu C++98 byly k dispozici následující funkce

int rand() <cstdlib>
void srand(time_t)
RAND_MAX

time_t time(time_t*) <ctime>

Příklad: 10 náhodných čísel <0,100), červeně výraz <0, 1).
Uvedený výpočet obecně dává statisticky lepší výsledky než
rand() % 100

srand(time(0)); // inicializace generatoru (radnom seed)
for (int i=0; i<10; i++)
std::cout << int(100*(rand()/(RAND_MAX + 1.0))) << " ";



Objektový přístup ke generování náhodných hodnot

Standard C++11 definuje následující kategorie objektů pro
generování pseudonáhodných veličin:
std::random_device náhodné zařízení
objekty typy generátor pro generování rovnoměrného rozdělení
objekty typu rozdělení široká nabídka běžných rozdělení, které

vycházejí z dat poskytovaných generátory
Příklad:

#include <random>

std::random_device rd;
std::minstd_rand engine(rd());
std::uniform_int_distribution<int> dist(1,6);

for (int n=0; n<10; n++)
std::cout << dist(engine) << " ";

std::cout << std::endl;



Základní typy

I celočíselné typy
{

signed
unsigned

}
char
short int
int
long int


I reálné typy

 float
double
long double


I boolovský typ bool

I znakový typ w_char

I prázdný typ void



Základní typy

I implicitní hodnota je signed

I v označení celočíselného typu lze vynechat klíčové slovo int,
pokud zbyde alespoň jedno klíčové slovo

I limitní hodnoty jsou definováný v hlavičkách <climits> a
<cfloat>

I základní typy lze volně kombinovat ve výrazech, kompilátor
zajistí potřebné konverze

I při konverzi může dojít ke ztrátě informace, např. přiřazení
double do int

I explicitní konverze int(12.3) nebo double(12)

I implementačně závislé konstrukce, např.
unsinged p = -1;



Operátor sizeof

sizeof unární_výraz
sizeof ( označení typu )

1 ≡ sizeof(char) ≤ sizeof(short) ≤ sizeof(int)
≤ sizeof(long)

sizeof(float) ≤ sizeof(double) ≤
sizeof(long double)

sizeof(I) ≡ sizeof(signed I) ≡ sizeof(unsigned I)

kde I je char, short, int nebo long.
I Hodnota sizeof(bool) nemusí být rovna 1.
I Operátor sizeof vrací konstantní hodnotu implementačně

závislého typu size_t definovaného v hlavičce <cstddef>.
I hodnota sizeof (bool) nemusí být rovna 1.



Proměnné základních typů

int k; // neinicializovné proměnné mají
float delka_ab; // nedefinovanou hodnotu.
long double objem;
double x, y, z;

char z = ’A’; // explicitní inicializace, může to
double a = 12.43; // být i nekonstantí výraz
double b = 100 - a*a;

char z(’A’); // jiný tvar inicializace
double a(12.43);
double b(100 - a*a);

int k = int(); // méně obvyklá forma inicializace na 0
double q = double(); // obdobná konstrukce se používá v šablonách



C++98 Výčtový typ

Celočíselný odvozený typ s pojmenovanými konstantami.

enum volitelné_jméno { seznam_konstant } ;

Například

enum { A, B, C=0 };
enum { D, E, F=E+2 };

definuje konstanty A, C, a D jako 0, B a E jako 1 a F jako 3.

enum den { pondeli, utery, streda, ctvrtek, patek, sobota, nedele };

den p = 1; // nelze implicitně přiřadit hodnotu typu int
den d = den(1); // nutná explicitní konverze

Obráceně ale lze bez problémů přiřadit výraz typu den proměnné
typu int

int i = pondeli; // implicitni konverze na typ int



C++11 Výčtový typ

C++11 výčtové typy poskytojí silnější typovou kontrolu a měli bychom
jim dávat přednost.

enum class jméno [: volitelný typ] { seznam_konstant } ;

Například

enum class Den : char { pondeli, utery, streda, ctvrtek, patek, sobota, nedele };

Den p = 1; // nelze přiřadit hodnotu typu int
Den d = Den::utery;
int k = d; // neexistuje konverze na typ int

Konstanty výčtových typů enum class nezaplevelují globální prostor
jmen.



Odvozené typy



Typ reference

T& identifikátor = objekt_typu_T ;
const T& identifikátor = objekt_typu_T ;

Příklad:

int k = 0;
int& rk = k; // rk je alternativní jméno pro k
rk++; // zvětšíme o 1 hodnotu k

I Pokud se nejedná o deklaraci extern, deklaraci datového členu
v deklaraci třídy, deklaraci parametru funkce nebo deklaraci
návratového typu funkce, musí deklarace reference vždy
obsahovat inicializátor. Nelze deklarovat reference na typ
reference, pole referencí ani ukazatel na referenci.

I Můžeme definovat konstantní referenci. Ta může být
inicializována i konstantou, dokonce i jiného typu, existuje-li
konverze.



Typ pole

T identifikátor [ n ] ;

deklaruje pole (array) o n prvcích typu T, kde n je konstantní výraz.

int p[10]; // pole o 10 prvcích typu int
double x[100]; // pole o 100 prvcích typu double
char text[1024]; // pole 1024 znaků

Přístup k jednotlivým prvkům je výraz

pole [ index ]

ve kterém [] je operátor indexování, je definován pro všechny
základní typy. Nekontroluje hodnoty indexů (jejich rozsah).



Typ pole

Program ve kterém jsou v dimenzích polí a mezích cyklů literály
(magická čísla) nesvědčí o dobrém stylu. Měli bychom důsledně
používat pojmenované konstanty.

const int dim = 20;
double x[dim];
// ...
double suma_x = 0;
for (int i=0; i<dim; i++)

suma_x += x[i];

I v C++ bychom měli obvykle dát přednost typu std::vector<T>



Typ pole - inicializace

int a[3] = { 4, 8, 6}; // OK
int b[3] = { 4, 8 }; // b[2] je 0
int c[3] = { 4, 8, 6, 2 }; // !!! chyba !!!

V deklaraci inicializovaného pole dimenzi uvádět nemusíme, určí se
z počtu členù inicializačního seznamu. Dimenzi pole pak mùžeme
určit pomocí operátoru sizeof.

double pd[] = { 2.1, 3.6, 7.4, 0.2 };
const int dim_pd = sizeof pd / sizeof (double);
// nebo jinak: sizeof pd / sizeof pd[0];



Pole typu char a C-řetězce

I Pole typu char, tj. pole znaků, můžeme inicializovat C-řetězcem.
Posledním prvkem pole bude v takovém případě znak ’\0’.

char t1[] = "abc"; // sizeof t1 == 4

I Nulový ukončující bajt se do pole nepřidává, je-li inicializováno
po jednotlivých znacích

char t2[] = {’a’, ’b’, ’c’}; //sizeof t2 == 3

I C-řetězec nelze do pole znaků přířadit

char t[6];
t = "chyba"; // !!! nelze !!!



Čtení textových řetězců

char text[80]; // načte jedno slovo a doplní ’\0’
std::cin >> text; // !!! netestuje přetečení !!!

Čtení po řádcích — metoda get() načte max. n znaků a přidá ’\0’:

char radek[80];
std::cin.get(radek, 80, ’\n’);
char nl;
std::cin.get(nl); // metoda pro čtení jednoho znaku
if (nl != ’\n’) {

std::cout << "prilis dlouhy radek!\n";
std::cin.putback(nl); // vrátím zpět poslední znak
// ... ošetření přetečení vstupního bufferu

}

Poznámka: pro otestování následujícího znaku ve vstupním proudu lze též
použít metodu std::proud.peek().



Čtení do proměnných typu std::string

#include <iostream>
#include <string>

int main()
{

std::string t;
std::cin >> t;
std::string s;
s = "nacten retezec ";
std::cout << s + t << std::endl;

}



Čtení do proměnných typu std::string

#include <iostream>
#include <string>

int main()
{

std::string s;
while ( std::getline(std::cin, s) )

std::cout << s << ’\n’;
}



std::string

string() konstruktory
string(const char*)

string(const char)

empty() testuje prázdný řetězec
clear() výmaz řetězce

append(T) připojí T na konec řetězce
length() délka řetězce

[int] indexování prvků (od nuly)
+ += = « » základní operátory

c_str() vrací konstantní C-řetězec
find(T, int p=0 hledá T od pozice p

substr(int p=0, int n=npos) podřetězec
replace(int p=0, int n=npos, T) náhrada podřetězce
Více viz skripta.



Odvozený typ ukazatel

Typ* jméno;
Typ* jméno {}; // implicitní hodnota je nullptr

I každý objekt je umístěn v souvislé oblasti paměti, zabírá jistý
počet bajtů a je jednoznačně určen svým typem a adresou

I deklarační operátor * se váže ke jménu a ne k typu
I adresu objektu lze získat pomocí operátoru &

I pro typ ukazatel je * operátor dereference
I A* a B* jsou různé typy (nelze je např. přiřadit)
I existuje typ void*

double d = 0;
double* p = &d;

*p = 1; // proměnná d je nastavena na 1



Aritmetika ukazatelů

== != relační operátory
ostatní relační operátory mohou být implementačně závislé, zprávný

výsledek je zaručen pouze pokud oba operátory
směřují do jediného pole

nullptr klíčové slovo C++11 označující ukazatel, který nikam
neukazuje (nedefinovaný ukazatel)

0 ukazatele můžeme porovnávat s hodnotou 0
(nedefinovaný ukazatel), nula jako nedefinovaný
ukazatel byla používána ve standardu C++98, tato
možnost je stále platná, měli bychom ale důsledně
používat klíčové slovo nullptr

ukazatel_na_T ±n výraz se vyhodnotí tak, že k adrese
ukazatel_na_T se přičte/odečte n×sizeof T

++ -- operátory inkrementu a dekrementu
+ - ukazatele nemůžeme sčítat, ukazují-li ale do stejného

pole můžeme je odečítat (vysledek je roven rozdílu
příslušných indexů)



Ukazatele a pole

I mezi typem ukazatel a typem pole je úzká vazba
I existuje standardní konverz z typu pole_typu_T na typ

ukazatel_na_T
I operátor indexování [] je pro základní a implicitně i pro

odvozené typy (tj. pokud nebyl operátor [] přetížen jako metoda
dané třídy) interpretován tak, že výraz T[n] je interpretován jako
*((T) + (n))



Ukazatele a pole

Příklad:

float f[10]; // pole o 10 prvcích typu float
float* pf = &f[0]; // adres prvního prvku

// nebo float* pf = f;
// ...
// *pf == f[0]
// *(pf+1) == f[1]
// ...
// *(pf+k) == f[k]
// ...



Operátory new a delete

Pro libovolný datový typ T je hodnota výrazu
new T rovna ukazateli na dynamicky vytvořený objekt

typu T

new T [n] rovna ukazateli na dynamicky alokované pole o n
prvcích typu T. Výraz n nemusí být konstantní.

new T[n][10] Chceme-li alokovat vícerozměrná pole může být
nekonstantní pouze první mez pole (n).

new T*[n] alokuje dynamické pole o n složkách typu T*

Dynamicky alokovanou pamět’ musíme vždy explicitně uvolnit pomocí
operátoru

delete p;
delete[] q;

kde p je pointer (ukazatel) na dynamicky alokovaný objekt a q pointer
na dynamicky alokované pole (dimenze se neuvádí).



Příklad — operátory new a delete
Matice jako pole polí



Příklad — operátory new a delete
Matice jako pole polí

int main() {
int m, n;
cin >> m >> n; // dimenze matice
double** A = new double* [m]; // alokuji matici
for (int i=0; i<m; i++)

A[i] = new double [n];

for (int i=0; i<m; i++) // cteni matice
for (int j=0; j<n; j++) cin >> A[i][j];

for (int i=0; i<m; i++) { // tisk matice
for (int j=0; j<n; j++) cout << A[i][j] << " ";
cout << endl;

}

for (int i=0; i<m; i++) // uvolnim matici
delete A[i];

delete[] A;
}



Ukazatele a struktury

Pro ukazatele na objektové typy je určen pro přístup k členům
operátor nepřímého přístupu ->

struct Bod {
long cislo;
double y;
double x;

};

Bod* b = new Bod;

b->cislo = 10012; // (*b).cislo = 10012;
b->x = 123.43; // (*b).x = 123.43;
b->y = 633.26; // (*b).y = 633.26;



Funkce



Funkce

Deklarace funkce

typ jméno ( seznam parametrů )
cv-kvalifikace specifikace výjimek ;

I typ návratové hodnoty (konstruktory, destruktory a konverzní
operátory nemají typ)

I jméno funkce (identifikátor)
I seznam parametrů (může být prázdný)
I nestatické členské funkce mohou mít volitelnou specifikaci

const anebo volatile

I volitelná specifikace výjimek, které může daná funkce vyvolat



Funkce

Definice funkce

typ jméno ( seznam parametrů )
cv-kvalifikace specifikace výjimek
tělo funkce

I tělo funkce může tvořit blok (složený příkaz) nebo try blok
I funkce, které mají typ (jiný než void) vrací hodnotu příkazem

return

I funkce typu void mohou ukočit činnost příkazem return (bez
výrazu, resp. musí to být výraz typu void)

I funkce mohou být deklarovány jako inline

I seznam parametrů může být prázdný, parametry se předávají
hodnotou nebo referencí



Funkce main

int main() { /* ... */ }
int main(int argc, char* argv[]) { /* ... */ }

argc počet argumentů zadaných při spuštění programu
argv[i] argumentu (argv[0] je jméno spuštěného programu)
return funkce main nemusí končit příkazem return

int main(int argc, char* argv[])
{
std::cout << "\nProgram " << argv[0];
if (argc == 1)
std::cout << " byl volán bez argumentů\n";

else {
std::cout << " byl volán s těmito argumenty:\n\n";
for (int i=1; i<argc; i++)
std::cout << i << ": " << argv[i] << "\n";

}
std::cout << "\n";

}



Funkce

inline vložené funkce — doporučení pro kompilátor (definice inline
funkcí mohou být uváděny v hlavičkových souborech)

podmíněný výraz otazník (?) je jediným ternárním operátorem
výraz1 ? výraz2 : výraz3

Často se používá právě v inline funkcích; v C++ nahrazují
makra s parametry

návratová hodnota a parametry typu reference
I volání funkce má stejnou hodnotu jako výraz použitý v

příkazu return
I výstupní parametry (pokud nejsou deklarovány jako

const)



Implicitní parametry

void f(int a=1, int b=2, int c=3)
{
std::cout << a << " " << b << " " << c << std::endl;

}
int main()
{
f(); // implicitni hodnoty a=1, b=2, c=3
f(6); // implicitni hodnoty b=2, c=3
f(6, 7); // implicitni hodnota c=3
f(6, 7, 8); // vsechny argumenty zadany explicitne

}

Hodnoty implicitních parametrů smí být definovány pouze jedenkrát
(hlavičkové soubory!)



Nepoužité parametry

void g(int, int b)
{

cout << "prvni argument ignorovan, b = "
<< b << endl;

}

Poznámka:
Identifikátory parametrů můžeme vynechat i v prototypu funkce, zde
se uvádějí jen pro lepší čitelnost.



Parametry typu pole

I pokud použijeme pole jako parametr funkce, je při volání předán
ukazatel na jeho první prvek

I pole nelze předávat hodnotou
I parametry vícerozměrných polí s pevnými dimenzemi

nepředstavují problém
I u vícerozmerných polí může být proměnná pouze první dimenze

double sks(double a[], double b[], int dim)
{

double s = 0;
for (int i=0; i<dim; i++)

s += a[i]*b[i];
return s;

}



Přetížení funkcí

V C++ lze definovat více funkcí se stejným jménem, pokud je lze
rozlišit podle seznamu parametrů.
Kompilátor vybírá při volání přetížené funkce (zjednodušeně) takto:
I výběr podle přesné shody nebo po provedení nezbytných

konverzí (jméno pole na ukazatel a pod.)
I numerické konverze (char na int, short na int, float na double, ...)
I standardní konverze (int na double, ukazatel na odvozenou třídu

na ukazatel na bázovou třídu a pod.)
I uživatelem definované konverze



Ukazatel na funkci

Příklad

int f(double a, double b) { /* telo funkce */ }

// pf je ukazatel na funkci
int (*pf)(double a, double b);

Hodnota ukazatele

pf = f; // nebo tez: pf = &f;

Volání funkce

int k = pf(1.2, 2.3);
// nebo tez: int k = (*pf)(1.2, 2.3);



Ukazatel na funkci - příklad
Metoda tětiv (regula falsi)

Pro spojitou funkci f (x), která v krajních bodech intervalu (a, b) nabývá
různých znamének, tj. platí f (a)f (b) < 0, má v tomto intervalu rovnice
f (x) = 0 alespoň jeden reálný kořen. Odhad kořene

xi =
af (b)− bf (a)

f (b)− f (a)



Ukazatel na funkci - příklad
Numerický výpočet derivace

double derivace(double (*F)(double), double x)
{

double dx = 0.001;
double Fx = F(x); // totez jako (*F)(x)
double dF1 = (F(x + dx) - Fx) / dx; dx /= 2;
double dF2 = (F(x + dx) - Fx) / dx;
while (std::abs(dF2 - dF1) > 1e-6)

{
dF1 = dF2;
dx /= 2;
dF2 = (F(x + dx) - Fx) / dx;

}
return dF2;

}



Deklarace using

Při práci s komplikovanými typy, tj. s typy, které mají komplikovaný
zápis je vhodné použít deklaraci using.

Příklad:

// pf je ukazatel na funkci
int (*pf)(double a, double b);

alternativně

using Funkce = int (*)(double a, double b)
Funkce pf;

nebo zastaralou možnost podle C++98

typedef int (*Funkce)(double a, double b)



typedef - příklad

double derivace(Funkce F, double x)
{

double dx = 0.001;
double Fx = F(x);
double dF1 = (F(x + dx) - Fx) / dx; dx /= 2;
double dF2 = (F(x + dx) - Fx) / dx;
while (std::abs(dF2 - dF1) > 1e-6)

{
dF1 = dF2;
dx /= 2;
dF2 = (F(x + dx) - Fx) / dx;

}
return dF2;

}



Specifikace výjimek

// funkce muze vyvolat libovolnou vyjimku
void f();

// funkce garantuje, ze nevyvola zadnou vyjimku
void g() throw();

// funkce vyvola pouze vyjimky X, Y, Z
void h() throw(X, Y, Z);

Jestliže funkce deklaruje seznam výjimek, musí každá její deklarace i
definice specifikovat identickou sadu výjimek



Třídy



Třídy

I umožňují definovat nové (uživatelské) typy a množinu operací,
kterou můžeme s proměnnými těchto typů provádět

I třídám se také říká objektové typy
I proměnným objektových typů říkáme instance objektového typu

anebo jen stručně instance
I součástí definice nového typu je popis dat a popis pravidel, jak

lze s novým typem pracovat (datové a funkční členy)
I datovým členům říkáme atributy, funkčním členům metody



Zapouzdření

Přístup ke členům třídy je specifikován návěštími
public: označuje veřejné členy třídy, přístup k nim není

omezen
private: označuje soukromé členy třídy, používat je mohou

pouze metody dané třídy a přátelé dané třídy (friends)
protected: označuje chráněné členy, vice viz odvozené třídy

V C++ se struktury a třídy liší pouze implicitním přístupem k jejich
členům, u struktur je to implicitně public, u tříd implicitně private

Deklarace privátních členů je označována jako zapouzdření a tvoří
jeden ze tří hlavních pilířů objektového programování



Příklad

Leonardo Fibonacci, 1202

F0 = 0,F1 = 1;Fn+2 = Fn+1 + Fn, n ≥ 0

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 . . .

class Fibonacci {
public:

Fibonacci() { Fn = 0; Fn1 = 1; } // konstruktor
unsigned long dalsi()
{

unsigned long c = Fn; Fn = Fn1; Fn1 += c;
return c;

}
private:
unsigned long Fn, Fn1;

};



Příklad - pokračování

int main()
{

Fibonacci F;
for (int i=0; i<15; i++)

cout << F.dalsi() << ’ ’;
cout << " ..." << endl;

}

Vytvoření objektu typu Fibbonaci

Fibbonaci F;

Dynamická alokace

Fibonacci* pF = new Fibonacci;
// ....
cout << pF->dalsi() << ’ ’;

Zapouzdření

F.Fn++; // !!! nelze !!!



Objekty

Každý objekt je nezávislou entitou s vlastní životností, interním
stavem a sadou nabízených služeb. Objekty by měly být živí,
zodpovědní a inteligentní pomocníci.

Objekty nepředstavují pouze jednoduchý a vhodný způsob, jak
sdružit datové struktury a funkce dohromady. Základním smyslem
objektu je, aby poskytoval služby.



Definice metod vně třídy

class Fibonacci {
public:

Fibonacci() { Fn = 0; Fn1 = 1; } // konstruktor
unsigned long dalsi(); // deklarace

private:
unsigned long Fn, Fn1;

};

unsigned long Fibbonaci::dalsi() // definice
{

unsigned long c = Fn; Fn = Fn1; Fn1 += c;
return c;

}



Ukazatel this

I V každém objektu je k dispozici ukazatel na tento objekt this
(můžeme si představit, že v každé třídě T je implicitně
deklarován a inicializován atribut
T *const this; )

I každý objekt tedy může určit svoji adresu (nemůže ale zjistit
svoje jméno)

I hodnotu ukazatele this nemůžeme měnit
I ukazatel this není k dispozici ve statických metodách
I typické použití ukazatele this je při vytváření dynamických

datových struktur (např. spojové seznamy)
I ukazatel this je nezbytný při implementaci operátoru přiřazní (A

= A), všude tam, kde metoda vrací referenci na objekt a pod.



Konstruktory a destruktor

I konstruktor má stejné jméno jako třída a nemá typ.
I třída může mít více konstruktorů, které se liší seznamem

parametrů.
I konstruktor s prázdným seznamem parametrů se nazývá

implicitní konstruktor.
I destruktor třídy T má jméno ~T() a nesmí mít parametry
I třída může mít pouze jeden destruktor
I pokud má třída definován alespoň jeden konstruktor, jsou její

instance vždy inicializovány. Bud’ má totiž třída implicitní
konstruktor nebo musí být její instance vytvořena konstruktorrem
s explicitně zadanými parametry.

I pokud ve třídě není definován žádný konstruktor, použije se
implicitní konstruktor vytvořený kompilátorem. Není-li ve třídě
definován destruktor, použije se při rušení objektů destruktor
vytvořený kompilátorem.



Předávání parametrů konstruktorům

class Komplexni {
double re, im; // tyto cleny jsou implicitne private

public:
Komplexni() { re = im = 0; } // implicitni konstruktor
Komplexni(double r) { re = r; im = 0; }
Komplexni(double r, double i) { re = r; im = i; }
// ....

};

Komplexni f()
{
Komplexni alfa;
Komplexni beta(1.0);
Komplexni gama(0.0, -1.0);
// ....
double x = 2, y = 3;
// ....
return Komplexni(x+y, x-y); // konstruktor ve vyrazu

}



Předávání parametrů konstruktorům

Tři konstruktory z předchozího příkladu bychom mohli nahradit
jediným konstruktorem se dvěma parametry s implicitní hodnotou.

class Komplexni {
double re, im;

public:
Komplexni(double r=0, double i=0) { re = r; im = i; }
// ....

};



Implicitní konverze

Pokud je ve třídě T definován konstruktor s jedním parametrem typu
P, definuje implicitně uživatelskou konverzi z typu P na typ T

Komplexni z, x(2.0, 5.2);
// ...
// kompilator nejprve prevede 1.0 na Komplexni(1.0)
z = 1.0 + x;



Explicitní konverze

Potlačení implicitních konverzí umožňuje deklace explicit

class Komplexni {
double re, im;

public:
explicit Komplexni(double r=0, double i=0)
{

re = r; im = i;
}
// ....

};

void f()
{
Komplexni z, x(2.0, 5.2);
z = Komplexni(1.0) + x; // explicitni konverze
// ...

}



Atributy objektových typů

Atributy třídy mohou být objektové typy. Jejich konstruktory se volají
před konstruktorem dané třídy. Potřebujeme-li předat argumenty
konstruktorům objektových atriburů. Uvedeme je za dvojtečku za
seznam parametrů konstruktoru dané třídy.

class X { class Y {
public: public:

X(int a); Y(int b, int c);
// . . . // . . .

}; };

class Z {
X x; // atribut x
Y y; // | atribut y

public: // | |
Z(int n) : x(n/2), y(2*n, -n) { /* . . . */ }
// . . .

};



Lokální a statické objekty

I Konstruktor lokálních objektů je volán vždy, když je řízení
předáno na příkaz deklarace lokálního objektu. Při ukončení
platnosti lokálního objektu je volán destruktor.

I Statické objekty jsou vytvořeny pouze při prvním průchodu,
obdobně jako jsou inicialozovány statické lokální proměnné
standardních typů. Destruktor statických objektů je volán při
ukončení programu.

class X {
string s;

public:
X(char* t) : s(t) { cout << "ctor : " << s << endl; }

~X() { cout << "dtor : " << s << endl; }
};

void f() {
X x("lokalní objekt x");
static X s("statický lokalní objekt s");

}



Globální a dynamicky vytvořené objekty

I Konstruktory globálních objektů (deklarovaných vně všech
funkcí) jsou volány před zahájením funkce main a jsou rušeny
po jejím ukončení. Destruktory globálních objektů jsou volány v
obráceném pořadí než jejich konstruktory.

I Pro objekty vytvořené operátrem new se volá jejich konstruktor,
destruktor se volá pouze při explicitním použití operátoru
delete.



Pole objektů

I pole objektů třídy T můžeme deklarovat pokud má třída T
implicitní konstruktor nebo pokud třída nemá definovaný žádný
konstruktor (použije se konstruktor vygenerovaný kompilátorem).

I konstruktor se volá postupne pro jednotlivé prvky pole počínaje
od prvního do posledního (od nejnižší adresy)

I Destruktor pro jednotlivé prvky pole se volá v obráceném pořadí



Přátelé třídy, deklarace friend

Přístup k soukromým a chráněným členů, třídy lze kromě metod dané
třídy povolit i vybraným funkcím anebo třídám pomocí deklarace
friend.

class A {
private:
friend void f(A&); // fce void f(A&) je přítelem A
friend class F; // třída F je přítelem třídy A
int n;
void s() { /* . . . */ }

public:
void v() { /* . . . */ }

};



Vnořené deklarace tříd

I součástí definice třídy může být definice jiné třídy (nested class).
I definice vnořené třídy může být uvedena v části public a je pak

viditelná i mimo vnější třídu.
I vnořené třídy mají stejná přístupová práva jako ostatní třídy

(nemají zaručen přístup k privátním a chráněným členům).
I pokud požadujeme (např. pro privátní) vnořené třídy přístup k

neveřejným členům, musíme ji explicitně deklarovat jako friend



Odvozené třídy



Děničnost — první zmínka

Mechanismus dědičnosti představuje jeden ze základních nástrojů
objektového programování a umožňuje nám vytvářet z existujících
tříd odvozené třídy (derived classes), které dědí vlastnosti svých
rodičovských tříd. Nemusíme přitom mít přímo zdrojový text metod
rodičovských tříd, ale pouze jejich deklarace (v hlavičkovém
souboru). Přeložené funkce mohou být uloženy například v knihovně
a připojíme je až při sestavení našeho programu.

Odvození se často znázorňuje graficky diagramem, ve kterém šipka
směřuje od odvozené třídy k třídě bázové.

bázová třída
↑

odvozená třída

Namísto odvozených tříd se také hovoří o dceřinných třídách,
rodičovským třídám se říká bázové třídy (base classes) a pod.
Terminologie není jednotná.



C++ dědičnost a analogie s jinými obory

živočichové

obratlovci

savci ptáci

vejcorod́ı živorod́ı bežci letci

vačnatci placentalové



C++ knihovna <iostream>

ios base

ios

streambufostream iostream istream

ofstream

ostringstream

fstream

stringstream

ifstream

istringstream

filebuf

stringbuf



Dědičnost
Příklad

Stručně řečeno jde o to, že odvozená třída získá vlastnosti bázové
třídy (atributy a děděné metody) a k tomu ještě něco navíc — metody
a atributy definované v odvozené třídě.

class zakladni {
int b;

public:
void nastav (int ib=0) { b = ib; }
void metoda_z1() { cout << "metoda_z1() b = " << b << "\n"; }
void metoda_z2() { cout << "metoda_z2() b = " << b << "\n"; }

};

class odvozena : public zakladni {
public:
void metoda_o1() { cout << "metoda_o1() \n"; }
void metoda_o2() { cout << "metoda_o2() vola zdedene metody\n";

metoda_z1();
metoda_z2();

}
};



Virtuální funkce a polymorfismus

Metoda bázové třídy může být definována jako virtuální
I odvozené třídy mohou virtuální metody předefinovat
I odvozené třídy musí virtuální metodu definovat, pokud je

definována jako čistě abstraktní (místo těla je uvedeno = 0;),
jinak nelze vytvářet objekty odvozené třídy

I existuje implicitní konverze typu ukazatel z odvozené třídy na
bázovou

I existuje implicitní konverze typu reference z odvozené třídy na
bázovou

I pokud voláme virtální funkci přes ukazatel (referenci) na bázovou
třídu, je vždy volána správná metoda dané odvozené třídy

I konstruktory ani destruktory se nedědí
I konstruktory nemohou být virtuální. Virtuální ale může být

destruktor. Předpokládáme-li, že daná třída bude použita jako
bázová, deklarujeme destruktor vždy jako virtuální, protože jinak
by nebyl volán destruktor odvozené třídy.



Příklad
Uzavřené geometrické útvary v rovině

wikipedie Množina bodů na přímce, v rovině nebo v prostoru
představuje tzv. (geometrický) útvar. Jeho základní
vlastností je tvar, ale jeho velikost není podstatná.
Uzavřenou oblast v rovině nazýváme obrazcem, uzavřenou
oblast v prostoru nazýváme tělesem. Hranici obrazce
označujeme jako obvod, hranici tělesa jako povrch.

Navrhněme bázovou třídu Obrazec a odvozené třídy Obdelnik,
Trojuhelnik a Kruh, na kterých ukážeme použití virtuálních funkcí a
polymorfismus.

Obrazec

Obdelnik Trojuhelnik Kruh ....



Příklad — pokračování
Uzavřené geometrické útvary v rovině

Třída Obrazec definuje dvě čistě virtuální funkce a je proto abstraktní
třídou. Nelze vytvářet objekty typu Obrazec, můžeme ale vytvářet
proměnné typu ukazatel na Obrazec, stejně tak reference.

Abstraktní třída obrazec definuje rozhraní pro práci s odvozenými
uzavřenými geometrickými tvary.

class Obrazec {
public:

Obrazec(std::string n) : nazev_(n) {}
std::string nazev() const { return nazev_; }
virtual double obvod () const = 0;
virtual double plocha() const = 0;
virtual ~Obrazec() {}

private:
std::string nazev_;

};



Příklad — pokračování
Uzavřené geometrické útvary v rovině

class Obdelnik : public Obrazec {
public:

Obdelnik(double a, double b)
: a_(a), b_(b), Obrazec("obdelnik") {}
double obvod () const { return 2*(a_ + b_); }
double plocha() const { return a_ * b_; }
bool ctverec() const { return a_ == b_; }

private:
double a_, b_;

};



Příklad — pokračování
Uzavřené geometrické útvary v rovině

class Trojuhelnik : public Obrazec {
public:

Trojuhelnik(double a, double b, double c)
: a_(a), b_(b), c_(c), Obrazec("trojuhelnik") {}
double obvod () const { return a_ + b_ + c_; }
double plocha() const
{

double s = obvod()/2; //Heronuv vzorec
return sqrt(s*(s-a_)*(s-b_)*(s-c_));

}
private:

double a_, b_, c_;
};



Příklad — pokračování
Uzavřené geometrické útvary v rovině

class Kruh : public Obrazec {
public:

Kruh(double r) : r_(r), Obrazec("kruh") {}
double obvod () const { return 2*M_PI*r_; }
double plocha() const { return M_PI*r_*r_; }

private:
double r_;

};



Příklad — dokončení

int main() {
vector<Obrazec*> obrazec;
obrazec.push_back(new Obdelnik(5,7));
obrazec.push_back(new Obdelnik(4,4));
obrazec.push_back(new Trojuhelnik(3,4,5));
obrazec.push_back(new Kruh(1));
obrazec.push_back(new Kruh(4));
for (int i=0; i<obrazec.size(); i++)

{
const Obrazec* n = obrazec[i];
cout << n->nazev() << "\t" << n->obvod() << " "

<< n->plocha() << "\n";
}

}

obdelnik 24 12
obdelnik 16 8
trojuhelnik 12 6
kruh 6.28319 3.14159
kruh 25.1327 50.2655



Výjimky



Výjimky (exceptions)

Program v C++ může
I vyvolat výjimku přikazem throw

I definovat oblast kódu ve které očekává výjimku/výjimky (blok
try)

I zpracovat výjimku daného typu (catch)
I definovat seznam výjimek, které může daná funkce vyvolat

throw r-hodnota ; // vyvolání výjimky
throw ; // vyvolání dříve zachycené výjimky

Příklad:
Daná funkce umí zkontrolovat, zda její zadané parametry mají smysl.
Nemůže ale vědět, jak má program dále pokračovat. Vyvolá proto
výjimku.



... přetečení Příklad

class Q { /* . . . */ }

try { // . . . oblast kódu, kde může být vyvolána výjimka

if (podmínka 1) throw "výjimka jako C-řetězec"
if (podmínka 2) throw int(); // výjimka typu int
if (podmínka 3) throw Q(); // výjimka typu Q

}
catch (const char* s) { // stejný význam jako u parametrů funkcí

// . . . kód pro zpracování výjimky typu const char*
}
catch (int n) {

// . . . kód pro zpracování výjimky typu int
}
catch (Q q) { // nebo např. const Q& q

// . . . kód pro zpracování výjimky typu Q
}
catch (...) { // výpustka

// . . . kód pro zpracování výjimky nespecifikovaného typu
}



Výjimky

I blok try a handler(y) catch tvoří nedělitelnou konstrukci
I pořadí handlerů je významné

Pro zpracování výjimky typu T je vybrán první handler typu T, pro
který platí
I handler je typu cv T nebo cv T& a typu T a E jsou shodné
I handler je typu cv T nebo cv T& a T je jednoznačným veřejným

předkem E

I handler je typu cv T* cv2 a E je ukazatelna typ, který může být
převeden na typ handelru pomocí standardních konverzí anebo
konverze kvalifikace.



Alternativní řešení ...

I ukončit program: to je implicitní reakce na nezachycenou výjimku
I vrátit hodnotu reprezentující chybu: to nejde vždym například

všechny hodnoty typu double představují platnou hodnotu úhly v
radiánech

I vrátit legitimní hodnotu a ponechat program v nelegitimním
stavu: pro signalizaci chyby může být použita globální hodnota
(viz errno pro standardní C funkce)

I zadat funkci, která bude volána pro zpracování chyby: v řadě
případů je to uspokojivé řešení. Bez použití výjimek má ale
taková funkce k dispozici pouze tři předchozí možnosti.



Alternativní řešení ...

I ukončit program: to je implicitní reakce na nezachycenou výjimku
I vrátit hodnotu reprezentující chybu: to nejde vždym například

všechny hodnoty typu double představují platnou hodnotu úhly v
radiánech

I vrátit legitimní hodnotu a ponechat program v nelegitimním
stavu: pro signalizaci chyby může být použita globální hodnota
(viz errno pro standardní C funkce)

I zadat funkci, která bude volána pro zpracování chyby: v řadě
případů je to uspokojivé řešení. Bez použití výjimek má ale
taková funkce k dispozici pouze tři předchozí možnosti.



Nepoužitý parametr, výpustka a opakované vyvolání

I Stejně jako u funkcí, které nepoužívají některý ze svých
parametrů, stačí v handleru uvést pouze specifikaci typu a
vynechat jméno.

I Zvláštní specifikaci představuje výpustka (ellipsis), kterou
zapisujeme jako tři tečky (...), která znamená vše

I Někdy může handler ošetřit pouze část kódu. V takovém případě
opakovaně vyvolat původní výjimku bez argumentu příkazem
throw;



Konstruktor, výjimky a objektové členy

I Objekt není považován vytvořený, dokud není dokončen
konstruktor. Pouze a jedině pak je pro objekt při ukončení jeho
existence volán destruktor.

I každý objekt je zodpovědný za správu zdrojů, které alokoval a
konstruktor musí zajistit, že nebude docházet (např.) k únikům
paměti

I Každý objekt se musí postarat o vlastní likvidaci.
I destruktor nesmí vyvolat výjimku



Seznam výjimek v deklaraci funkce

void f() throw (X, Y) { /* . . . */ }
void g() throw () { /* . . . */ }

I Seznam výjimek v deklaraci funkce může být prázdný. Pro
takovou funkci nepředpokládáme vyvolání žádné výjimky.

I Pokud je v deklaraci funkce specifikován seznam výjimek a daná
funkce (přímo či nepřímo) vyvolá výjimku, která není uvedena v
seznamu, je volána systémová funkce unexpected()

I Implicitně volá funkce unexpected() funkci abort().
I Pomocí funkce set_unexpected() lze nastavit volání jiné

funkce.



Výjimky a polymorfismus

I Lze definovat hierarchii virtuálních tříd, které použijeme pro
předávání informací při vyvolání výjimek.

I Typ výjimky pak handleru definujeme jako referenci na bázovou
třídu a voláme virtuální funkce.



Kontejnery



Iterátory

Iterátor je zobecněním pojmu ukazatel (pointer)

Random Access Iterator náhodný přístup
Bidirectional Iterator obousměrné itarátory

Forward Iterator dopředné iterátory
Output Iterator výstupní iterátory

Input Iterator vstupní iterátory



Dopředné iterátory

X u; u může mít nedefinovanou hodnotu
X() hodnota může být nedefinovaná

X(a) musí platit a == X(a)
X u(a); musí platit u == a
X u = a; totéž jako v předchozím případě
a == b výsledek musí být typu bool
a != b výsledek typu bool a musí být roven !(a==b)
r = a operace přířazení

*a dereference
a->m pokud je výraz (*a).m platný
++r prefixový inkrement
r++ postfixový inkrement

*r++ výsledek je typu T&



Obousměrné iterátory

--r prefixový dekrement
r-- postfixový dekrement

*r-- výsledek je typu T&

Kromě toho splňují obousměrné iterátory všechny požadavky na
dopředné iterátory.



Iterátory pro náhodný přístup

r += n hodnota výrazu je X&
a + n typ výrazu je X a platí a+n == n+a
n + a dtto.
r -= n totéž jako r += -n;
a - n

b - b vzdálenost mezi dvěma prvky
a[n] výsledek musí být převoditelný na typ T

a < b výsledek musí být převoditelný na typ bool
a > b dtto.
a >=b !(a < b)
a <= b !(a > b)

Kromě toho splňují iterátory pro náhodný přístup všechny požadavky
na obousměrné iterátory.



Řetězce

typedef basic_string<char> string;
typedef basic_string<wchar_t> wstring;

size() délka řetězce
length() dtto. ... synonymum
clear() výmaz řetězce
empty() true, pokud je řetězec prázdný

[int] operátor indexování (od nuly)
+= string, const char*, char

append(T) dtto.
insert(...) viz skripta
erase(...)

replace(...)

find(...) a operátory + - == != < > atd. a iterátory



Standardní kontejnery

sekvenční kontejnery I <vector> dynamické pole
I <list> lineární seznam
I <deque> obousměrná fronta
I <queue> fronta
I <stack> zasobník

asociativní kontejnery I <map>, <multimap> slovník
I <set>, <multiset> množina
I <bitset> bitové řetězce pevné délky

iterátory I iterator
I const_iterator
I reverse_iterator
I const_reverse_iterator



<vector>

#include <vector>

std::vector<double> a; // prázdny kontejner
std::vector<double> b(9); // alokovano 9 prvku

[int] operátor indexování (první prvek má index 0)
push_back(T) přidává objekt T na konec kontejneru

back() objekt na konci kontejneru
size() objektů uložených v kontejneru

begin() iterátor na první prvek
end() iterátor na poslední prvek



<map> (asociativní pole)
I podporuje jednoznačné klíče a přímý přístup k prvkům
I prvky kontejneru jsou dvojice (pair) klíč a hodnota
I pomocí klíčů přistupujeme k prvků obdobně jako pomocí hodnot

typy int přistupujeme k prvkům kontejneru typu vector

Příklad:

typedef std::map<std::string, Bod> SeznamBodu;
SeznamBodu sb;
Bod b;

sb["abc"] = b;

for (SeznamBodu::iterator i=sb.begin(); i!=sb.end(); i++)
{

std::pair<std::string, Bod>* p = sb.begin()
std::string klic = p->first;
Bod hodnota = p->second;
// ...

}



některé metody kontejneru <map>

empty() vrací true pro prázdný kontejner
size() počet uložených prvků

[const T&] vrací referenci na objekt s klíčem T
erase(const T&) zruší prvek s klíčem T

clear() zruší všechny uložené prvky
begin() iterátor na první prvek

end() iterátor na poslední prvek

std::pair<klíč, hodnota> p;
// p.first
// p.second



Algoritmy

template<typename InputIterator, typename Function> Function
for_each(InputIterator first, InputIterator last, Function f);

template <typename InputIterator, typename T> InputIterator
find(InputIterator first, InputIterator last, cosnt T& value);

template<typename InputIterator, typename Predicate> InputIterator
find_if(InputIterator first, InputIterator last, Predicate pred);

...

template<typename RandomAccessIterator> void
sort(RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last);

... další viz skripta



Přetěžování operátorů



Přetěžování operátorů

new delete new[] delete[]
+ - * / ^ & | ~
! = < > += -= *= /=
^= &= |= << >> >>= <<= == !=
<= >= && || ++ -- , ->* ->
() []

Table: Operátory C++, které lze přetížit

Přetížit nelze operátory

. .* sizeof :: ?:

ani operátory preprocesoru # a ##.



Přetěžování operátorů

Operátorové funkce jsou metody nebo globální funkce, které mají
jméno skládající se z klíčového slova operator a operátoru. Přetížit
lze unární nebo binární operátory. Výraz, ve kterém je použit
přetížený operátor, se vyhodnotí jako volání operátorové funkce, jak
ukazuje tabulka 2.

operátor výraz jako metoda jako globální funkce
unární prefixový @a (a).operator@ () operator@(a)
binární a@b (a).operator@ (b) operator@(a, b)
přiřazení a=b (a).operator= (b)
indexování a[b] (a).operator[](b)
nepřímý přístup a-> (a).operator-> ()
unární postfixový a@ (a).operator@ (0) operator@(a, 0)

Table: Přetížené operátory a volání operátorových funkcí v C++



Příklad

class Komplexni {
double re, im;

public:
// ...

Komplexni& operator *=(double q)
{

re *= q;
im *= q;
return *this;

}
};



Konverze

Ve třídě T můžeme kromě toho definovat metodu operator X()
zajišt’ující konverzi z typu T na typ X. Metoda operator X() nemá
typ.

Příklad:

class T {
// ...

public:
operator int(); // konverze T na int

};



Operátory, které musí být definovány jako metody

I X konverzni operátor
I = operátor přiřazení
I [ ] operátor indexování
I ( ) operátor volání funkce
I -> operátor nepřímého přístupu

Nemohou být definovány jako globální funkce ale pouze jako metody



Operátor volání funkce ()

I Operátor volání funkce nám umožňuje vytvářet objekty, které se
tváří jako funkce. Říká se jim proto funkční objekty (function
object) nebo také funktory (functor).

I Obvykle jde o instance tříd, které mají jen jednu metodu nebo ve
kterých jedna z metod má dominantní postavení.

I S funkčními objekty se často setkáme při práci se standardními
kontejnery, kde vystupují jako parametry šablon.

I Mimo jiné jsou zajímavé i tím, že mohou být definovány lokálně v
těle funkcí.



Operátor nepřímého přístupu ->

Operátor -> může být přetížen jako unární operátor. Musí být
definován jako nestatická metoda a musí vracet
I ukazatel na třídu,
I objekt nebo referenci na objekt třídy pro kterou byl definován

operator->

Výraz

x->m

je interpretován jako

(x.operator->())->m



Kopírovací konstruktor a operátor přiřazení

Pokud ve třídě musíme definovat destruktor, kopírovací konstruktor
nebo operátor přiřazení, musíme defnovat i zbývající dvě metody.



Dodatky



Standardní vstup a výstup (první zmínka)



Standardní vstup a výstup

std::cout standardní výstupní zařízení
« operátor výstupu

std::endl přechod na nový řádek (manipulátor endl)
std::cin standardní vstupní zařízení

» operátor vstupu

Standardní vstup z klávesnice, resp. výstup na obrazovku, lze
snadno přesměrovat na vstup ze souboru, resp. výstup do souboru.

Standardní manipulátory

Standardní proudy std::cin a std::cout jsou objekty, jejich
chování můžeme řídit pomocí tzv. manipulátorů.

#include <iomanip>



Standardní výstupní manipulátory

endl zapíše do výstupního proudu konec řádku (znak ’\n’) a
vyprázdní výstupní buffer.

setw(n) nastaví minimální délků výstupního pole na n znaků pro
následující zapisovaný objekt.

width(n) totéž co setw(n).
left následující výstupní pole bude zarovnáno doleva (po

manipulátoru setw)
right následující výstupní pole bude zarovnáno doprava

(implicitní nastavení).
setfill(c) nevyužité znaky ve výstupním poli s délkou

nastavenou pomocí setw budou vyplněny znaku c a ne
mezerami (implicitní volba)



Standardní výstupní manipulátory

setprecision(n) nastavuje počet číslic za desetinou tečkou na
výstupu

fixed výstup reálných hodnot v pevném formátu, implicitní
přesnost je 6 cifer. Opak formátu scientific.

scientific výstup reálných hodnot v tzv. vědecké notaci.
Protikladem je formát fixed.

boolalpha textový zápis booleovských konstant true a false
(implicitně 1 a 0).

noboolalpha komplementární fuknce k boolapha
Vstupní manipulátory
skipws, noskipws implicitně jsou na vstupu tzv. bílé znaky

přeskovány. Tuto vlastnost lze explicitně změnit/nastavit.
ws všechny bílé znaky od běžné pozice proudu jsou

načteny/přeskočeny.



Další manipulátory

showpoint, noshowpoint, uppercase, nouppercase,
dec, oct, hex, setbase(8|10|16), showbase,
noshowbase, ends, showpos, noshowpos, internal,
flush, unitbuf, nounitbuf, setiosflags(f),
resetiosflags(f)



Standardní vstupní proudy v podmínkách cyklů

Vstup ze standardního proudu je výraz, jehož hodnotou je stav
proudu po provedení operace. Pokud je v podmínce cyklu použit
výraz typu vstupní proud, vyhodnotí se jako true pokud je proud ve
stavu good, resp. pokud se předchozí operace zdařila.
Implicitně se při výběru hodnot ze vstupního proudu (čtení)
přeskakují tzv. bíle znaky (mezery, tabelátoru, ...)

double x, y, z;
while (std::cin >> x >> y >> z)

{
// zpracovani nactenych souradnic x, y, z

}



Souborové proudy

#include <fstream>
int main()
{

std::ifstream vstup ("data.txt");
std::ofstream vystup("vystup.txt");
int bod, n = 0;
double x, y, tx = 0, ty = 0;
while (vstup >> bod >> x >> y) {
n++; tx += x; ty += y;

}
vystup << "Pocet bodu = " << n << std::endl;
if (n > 0) {

tx /= n; ty /= n;
vystup << "Teziste: "<< tx <<" "<< ty << "\n";

}
}



Qt GUI



Qt Creator - jak expandovat layout

Po vytvoření layoutu klikneme pravým tlačítkem myši na plochu
rodičovského widgetu (tj. ne na daný layout) a zvolíme

Lay Out -> Lay Out in a Grid

v dolní části menu, viz první obrázek. Layout je expandován a
rozšiřuje se anebo zmenšuje tak, jak měníme velikost rodičovského
widgetu (Main Window v daném příkladu).

−→



Item view classes

Konvenční třídy
I QListWidget
I QTableWidget
I QTreeWidget

ukládají data v položkách (item) s využitím tříd QListWidgetItem,
QTableWidgetItem a QTreeWidgetItem.

Třídy komunikující prostřednictvím datového modelu
I QListView
I QTableView
I QTreeView



Příklad — demo kalkulačka



Demo Calc

Na příkladu naprogramování jednoduché kalkulačky si neformálně
uvedeme pojmy jako jsou třídy, objekty, základní proměnné typu
double a QString (v příkladu žárovka jsme použili proměnnou typu
bool).

Ukážeme si, jak Qt Creator řeší zarovnávání grafických widgetů
(funkce Lay out), jak nastavit maximální velikost hlavního okna
(pokud explixitně zadáme 0, Qt Creator dopočte potřebnou hodnotu)



Demo Calc
Naše kalkulačka má jedinou pamět’ a základní aritmetické operace +
- * /

Vyhodnocení aritmetické operace probíhá následovně
I převedeme hodnotu z displaye na číslo
I provede se předchozí operace + - * / (pokud je požadována)
I vysledek uložíme do paměti a zapamatujeme si operátor
I vymažeme display

Operátor = pracuje analogicky.



Nastavení systémové proměnné PATH pod Windows
I Aby bylo možno spouštět aplikace mimo vývojové prostředí, je

nutné nastavit proměnnou PATH, tj. cestu ke knihovnám mingw,
například
C:\QtSDK\mingw\bin;C:\QtSDK\Desktop\Qt\4.7.3\mingw\lib;

I Cestu najdete v QT SDK –> Projects –> PATH
Nastavíte ve Vlastnosti systému –> Proměmné prostředí –>
PATH

I Pozor! cestu ke knihovnám pouze přidáváte k existujícímu
nastavení



Nastavení systémové proměnné PATH pod Windows



Qt SQL

Většina následujících příkladů a poznámek je převzata z

http://doc.qt.nokia.com/stable/sql-programming.html

http://doc.qt.nokia.com/stable/sql-programming.html


Připojení k databázi

Implicitní připojení

QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
db.setHostName("bigblue");
db.setDatabaseName("flightdb");
db.setUserName("acarlson");
db.setPassword("1uTbSbAs");
bool ok = db.open();

Pojmenované připojení

QSqlDatabase firstDB
= QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL", "first");

QSqlDatabase secondDB
= QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL", "second");



Připojení k databázi (pokr.)

Po vytvoření spojení můžeme odkudkoli volat statickou metodu
QSqlDatabase::database() pro získání ukazatele na databázové
spojení.

QSqlDatabase defaultDB = QSqlDatabase::database();
QSqlDatabase firstDB = QSqlDatabase::database("first");
QSqlDatabase secondDB = QSqlDatabase::database("second");

Pro odstranění databázového spojení nejprve zavřeme databázi
QSqlDatabase::close() a pak voláme statickou funkci
QSqlDatabase::removeDatabase(), kde volitelným parametrem je
jméno spojení.



Qt databázové ovladače

jméno DBMS
QDB2 IBM DB2 (version 7.1 and above)
QIBASE Borland InterBase
QMYSQL MySQL
QOCI Oracle Call Interface Driver
QODBC Open Database Connectivity (ODBC) - Mi-

crosoft SQL Server and other ODBC-compliant
databases

QPSQL PostgreSQL (versions 7.3 and above)
QSQLITE2 SQLite version 2
QSQLITE SQLite version 3
QTDS Sybase Adaptive Server Note: obsolete from Qt

4.7



Qt grafické vývojové prostředí



Multiplatformní vývojové prostředí Qt Creator



Qt Developer Network qt-project.org



Multiplatformní vývojové prostředí Qt Creator
Výhody I Integrované prostředí SDK (software development kit)

I Nezávislost na platformě (Windows, Linux, . . . )
I Kontextová nápověda
I Snadná instalace (viz http://qt.nokia.com/downloads/)
I LGPL verze je k dispozici legálně zdarma
I Jednotná podpora práce s databázemi, podpora

vícejazyčných projektů, . . .
I Qt začátečníkům umožňuje snáze pochopit základní

principy obhektového programování
Nevýhody I Pro začátečníka může být zpočátku mohutné

profesionální vývojové prostředí matoucí (proto se
omezíme jen na malý segment všech poskytovaných
možností a voleb)

I Qt rozšiřuje jazyk C++ nejen o vlastní uživatelské
typy, ale zavádí například signály a sloty. Pro
začátečníka může být proto nejasná hranice mezi
standardem C++ a programováním aplikací v
prostředí Qt (v našem kurzu se ale omezíme pouze
na základní rozšíření, resp. typy; bylo by násilné
snažit se nahradit např. používání řetězců typu
QString standardním typem std::string)



Qt Creator — Gui aplikace
File −→ New File or Project . . .

Qt Widget Project −→ Qt Gui Application
−→ jméno projektu a výběr adresáře (umístění
projektu)

Target Setup −→ Desktop (závisí na instalaci, zda nabízí více
možností)
−→ Class Information (význam si objasníme
později)
−→ Project Management (správa projektu)

Qt Creator vygeneruje kostru aplikace, základní widgety lze spravovat
v grafickém editoru. Překlad a spuštění aplikace: funkce Run
CTRL+R



Qt Creator — první příklad GUI aplikace

Doplněny widgety typu QLabel, QLineEdit a QPushButton

Qt Creator umožňuje nastavení atributů widgetů a definovat slot pro
obsluhu standardních signálů (pravé tlačítko myši -> Go to slot... ->
výběr signálu).

Vygenerovaný slot je funkce (metoda dané třídy). V kostře aplikace
vygeneruje Qt Creator vždy dvě speciální metody: kostruktor a
destruktor, které se automaticky volají při vytvoření a zrušení objektu.



Qt Creator — první příklad GUI aplikace
Slot pro zpracování události Clicked() pro widget typu QPushButton
za nás může vygenerovat vývojové prostředí, dialog: pravá myš –>
volba Go to slot –> výběr signálu Clicked();
Doplnili jsme červeně vyznačený příkaz, který říká, že funkci
setText widgetu label z grafického uživatelského rozhraní ui se
má přiřadit hodnota metody text() widgetu lineEdit.

void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{

ui->label->setText(ui->lineEdit->text());
}

Pokud bychom chtěli celou operaci rozepsat po krocích, mohli
bychom předávaný text uložit do pomocné proměnné, zde
pojmenované txt

void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{

QString txt = ui->lineEdit->text();
ui->label->setText(txt);

}



Aplikace Žárovka

Ukázka vytvoření aplikace s jedním tlačítkem a jedním widgetem typu
QLabel, ve kterém jsou ukládány obrázky zhasnuté a rozsvícené
žárovky (ovládá "vypínač" pushButton).
Změnu obrázku nastavuje metoda setPixmap

ui->label->setPixmap(QPixmap(":/img/zarovka2.png"));

Pro pamatování si stavu používáme logickou proměnnou typu bool



Qt řetezce typu QString



QString a konverze mezi čísly a řetězci

Typ QString je návratovou hodnotou nebo argumentem metod
mnoha widgetů a poskytuje širokou škálu operací.

V následující ukázce je naznačena konverze z řetězce na celá čísla a
formátování.

QString a = "12";
QString b = "7";
QString c = "%1 = %2 + %3\n"; // \n oznacuje konec radku

int ia = a.toInt();
int ib = b.toInt();
int ic = ia + ib;

qDebug() << c.arg(ic).arg(a).arg(b); // "19 = 12 + 7"

Objekt qDebug() je používán pro pracovní výpis informací při ladění
programu.



Uložení QString řetezce do QPlainTextEdit



Příklady volání metody arg()



QString::number()

Konverzi číselných typů na QString zajišt’uje statická metoda
number()

QString::number(int n, int base = 10)
QString::number(double n, char format = ’g’, int prec = 6)
QString::number(T, int base = 10)

kde T může být long, ulonog, uint, qlonglong, qulonglong.



Operátory třídy QString

Relační operátory

== != < > <= >=

Operátory přiřazení, součtu a indexování

= += + []

Funkce
isEmpty() test prázdného řetězce

size() délka řetězce
length() totéž co size()

a mnoho dalších.
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