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Objektovo orientované
programovanie







Je to efektívny spôsob organizácie programu
Základný princíp: program pozostáva z množiny
objektov, ktoré sú schopné uchovávať a spracovávať
dáta a komunikovať s ostatnými objektami
História: OOP vzniklo v období, keď bežné programy
začali presahovať určitú dĺžku a štrukturálne programy
sa stali neprehľadnými. Bežne sa začalo využívať
začiatkom 90. rokov
Hlavná výhoda: dobre navrhnutá objektová štruktúra
programu umožňuje oveľa lepšiu orientáciu v kóde

Princíp OOP





Filozofia OOP je postavená na usporiadaní reálneho
sveta
Základné pojmy OOP: trieda a objekt
Tri základné princípy:
Zapúzdrenie (encapsulation)
Mnohotvárnosť (polymorphism)
Dedičnosť (inheritance)

Trieda







Je to štrukturovaný dátový typ charakterizovaný
vlastnosťami (dáta, atribúty) a schopnosťami (metódy)
Príklad: trieda Človek

Vlastnosti: meno, vek, výška, váha, farba vlasov...
Schopnosti: predstaviť sa, povedať svoj vek, miery atď.,
opýtať sa iného človeka na jeho meno, vek...

Objekt


Konkrétny prvok triedy, s jednoznačne danými
vlastnosťami

Janko Kováč
45 rokov
svetlohnedé vlasy, 180 cm

Majka Nováková
35 rokov
hnedé vlasy, 165 cm

Objektovo orientovaný program
1. Definícia triedy

Trieda Človek
{
znakový reťazec meno
celé číslo vek
znakový reťazec farba_vlasov
celé číslo výška
Zapíš_si_svoje_údaje
Predstav_sa
Povedz_svoj_vek
Povedz_svoju_výšku
}










Dáta - vlastnosti

Metódy - schopnosti

Objektovo orientovaný program
2. Definícia metód

Človek::Zapíš_si_svoje_údaje
{
meno = ...
vek = ...
farba_vlasov = ...
výška = ...
}

Objektovo orientovaný program
Človek::Predstav_sa
{
Povedz “Ahoj, ja som” meno
}
Človek::Povedz_svoj_vek
{
Povedz “Mám” vek “rokov”
}
Človek:Povedz_svoju_výšku
{
Povedz “Mám” výška “centimetrov”
}

Objektovo orientovaný program
3. Vytvorenie a použitie objektov

Človek Janko, Majka
Janko.Zapíš_si_svoje_údaje
Majka.Zapíš_si_svoje_údaje
Janko.Predstav_sa
Janko.Povedz_svoj_vek
Janko.Povedz_svoju_výšku
Majka.Predstav_sa
Majka.Povedz_svoj_vek
Majka.Povedz_svoju_výšku

Objektovo orientovaný program
4. Výstup

Ahoj, ja som Janko Kováč
Mám 45 rokov
Mám 180 centimetrov

Ahoj, ja som Majka Nováková
Mám 35 rokov
Mám 165 centimetrov

Zapúzdrenie







Mechanizmus, ktorý zväzuje dohromady dáta a kód
V úplne objektovo orientovanom programe patria
všetky dáta a funkcie nejakej triede (okrem
hlavného programu)
Zapúzdrenie umožňuje lepšiu prehľadnosť programu a
najmä môže chrániť dáta pred nežiadúcimi zásahmi
zvonku
Vo vnútri triedy môžu byť všetky dáta alebo metódy
definované ako
súkromné - prístupné len pre triedu samotnú
verejné – prístupné aj pre ostatné triedy

Zapúzdrenie
Trieda Človek
{
verejné:
znakový reťazec meno
Predstav_sa
}
Človek Majka
Majka.Predstav_sa
Povedz “Ahoj, ja som” Majka.meno

Zapúzdrenie
Trieda Človek
{
súkromné:
znakový reťazec meno
verejné:
Predstav_sa
}
Človek Majka



Majka.Predstav_sa
Povedz “Ahoj, ja som” Majka.meno

Technika Data hiding





Je to najbezpečnejší a najbežnejší spôsob návrhu tried
Základný princíp:
všetky dáta sú súkromné
trieda má vytvorený interface, teda metódy, ktoré
umožňujú zmenu a sprostredkovanie dát, ak je to
potrebné
Takto sa zabezpečí, že pri použití triedy sú prístupné a
meniteľné len tie dáta, ktorým to dovolí interface, čo je
dôležité napr. pri programovaní knižníc, ktoré budú
používať iní programátori a pod.

Technika Data hiding


Korektne navrhnutá trieda Človek

Trieda Človek
{
súkromné:
znakový reťazec meno
celé číslo vek
znakový reťazec farba_vlasov
celé číslo výška
verejné:
Zapíš_si_svoje_údaje
Predstav_sa
Povedz_svoj_vek
Povedz_svoju_výšku
}

Konštruktor a deštruktor






Sú to funkcie, ktoré sa automaticky spustia pri vytvorení
(konštruktor) a pri zániku (deštruktor) objektu danej
triedy
Konštruktor sa používa najmä na počiatočné
nastavenie hodnoty dát daného objektu a na alokáciu
potrebnej pamäte
Deštruktor sa používa na “upratanie”, teda hlavne na
dealokáciu vyhradenej pamäte

Konštruktor a deštruktor


Modifikovaná trieda Človek

Trieda Človek
{
súkromné:
znakový reťazec meno
pole celých čísel miery (smerník na celé číslo)
verejné:
Konštruktor
Deštruktor
Predstav_sa
Povedz_svoj_vek
Povedz_svoju_výšku
}

Konštruktor a deštruktor
Človek::Konštruktor
{
Alokuj pamäťové miesto na miery
miery[1]= … (vek)
miery[2]= … (výška)
miery[3]= … (váha)
...
}
Človek::Deštruktor
{
Dealokuj miesto vyhradené pre miery
}

Polymorfizmus



Ide o mnohotvárnosť, resp. viacúčelové využitie metód
Metóda s jedným názvom môže byť použitá pre rôzne
typy dát alebo rôzny počet vstupov, čo uľahčuje
orientáciu v programe



Polymorfizmus


Definujeme triedu Kalkulačka, ktorá bude počítať absolútne hodnoty

1. Trieda Kalkulačka
{
verejné:
celé číslo iabs(celé číslo)
reálne číslo fabs(reálne číslo)
súkromné:
celé číslo výsledok_i
celé číslo výsledok_f
}

2. Trieda Kalkulačka
{
verejné:
celé číslo abs(celé číslo)
reálne číslo abs(reálne číslo)
súkromné:
celé číslo výsledok_i
reálne číslo výsledok_f
}

Dedičnosť






Každá trieda môže mať svoje “dieťa”, teda triedu, ktorá
je od nej odvodená, preberá všetky jej dáta a metódy
(okrem konštruktora a deštruktora)
Odvodená trieda môže byť potomkom ľubovoľného
počtu tried a každá trieda môže mať ľubovoľný počet
potomkov
Pre rodičovskú triedu je možné sprístupniť svojim
potomkom svoje súkromné dáta, takéto dáta sa nazývajú
chránené a okrem samotnej triedy a jej podtried nie sú
inak zvonku prístupné

Dedičnosť

Trieda Potravina:
výrobca
cena
dátum spotreby

Trieda Tovar:
výrobca
cena

Trieda Obuv:
výrobca
cena
veľkosť

Trieda Zelenina:
výrobca
cena
dátum spotreby
trieda akosti

Dedičnosť

Trieda Rodič:
verejné:
Predstav_sa
Povedz_adresu
chránené:
meno
adresa
súkromné:
PIN

Trieda Dieťa:
Predstav_sa
Povedz_adresu
Povedz_zákonného_zástupcu
meno
adresa
zákonný_zástupca
PIN – neprístupné!

Dedičnosť
Trieda Tovar:
cena
dodávateľ

Trieda Rastlina:
názov_rastliny

Trieda Dar:
od_koho
pre_koho

Trieda Kytica:
cena
dodávateľ
názov_rastliny
od_koho
pre_koho
adresa_doručenia

Virtuálne metódy


Ak je metóda rodičovskej triedy virtuálna, znamená to,
že potomok, ktorý ju zdedí, si ju môže zmeniť podľa
svojich potrieb

Metóda Predstav_sa:
Volám sa Peter Slovák
Bývam v Bratislave

Metóda Predstav_sa:
Volám sa Miro Slovák
Bývam v Bratislave
Môj otec je Peter Slovák

Metóda Predstav_sa:
Ahoj, som Miro Slovák
Môj otec je Peter Slovák

Spriatelené triedy


Každá trieda môže iným triedam umožniť prístup k
svojim súkromným dátam, ak ich označí ako spriatelené

Trieda Rodič:
spriatelená trieda Dieťa
verejné:
Predstav_sa
chránené:
meno
súkromné:
PIN

Trieda Dieťa:
Predstav_sa
Povedz_zákonného_zástupcu
meno
zákonný_zástupca
PIN

Objektovo orientované jazyky












Simula(1967) – prvý OO jazyk, používaný na simulácie pri konštrukcii
integrovaných obvodov, na počítačovú grafiku, vzdelávanie a pod.
C++(1983) – jeden z najrozšírenejších komerčne používaných jazykov, s
množstvom aplikácií, umožňuje OO aj procedurálne programovanie
Common Lisp – jazyk umožňujúci veľmi všeobecné operácie, s veľkým
množstvom dátových typov, využíva sa na programovanie internetových
aplikácií, dizajnérskych softvérov, hier atď.
Java(1995) – jazyk vyvinutý tak, aby umožňoval spúšťanie programov na
rôznych platformách a zo vzdialených zdrojov, so zabudovanou podporou
siete
JavaScript(1995) – skriptovací jazyk (inštrukcie sa vykonávajú priamo z
kódu, bez kompilácie) vyvinutý na tvorbu internetových aplikácií
Perl(1987) – dynamický jazyk pôvodne vyvinutý pre spracovanie textov,
dnes má využitie pri programovaní internetových aplikácií, pri správe
systémov a pod., je efektívny pri manipulácii s reťazcami a správe pamäte

Objektovo orientované jazyky










PHP(1994) – reflektívny programovací jazyk (program môže meniť svoju
štruktúru počas behu), používaný najmä pri vývoji web stránok
Python(1980) – jazyk podporujúci rôzne programátorské techniky, s
dôrazom na ľahko čitateľný kód, mnohé softvéry ho používajú ako svoj
skriptovací jazyk
Smalltalk(1970) – OO reflektívny jazyk, vyvinutý pôvodne na vzdelávacie
účely, ale neskôr našiel aj bohaté komerčné uplatnenie
Visual Basic – jazyk riadený udalosťami (beh programu závisí od interakcie
s užívateľom), má veľmi veľké využitie v oblasti business aplikácií
TCL – skriptovací jazyk s jednoduchou syntaxou, vyvinutý so zámerom stať
sa súčasťou rôznych aplikácií

Základy objektovo orientovaného
programovania
v C++

Vytvorenie triedy


V C++ vytvoríme triedu nasledujúcim spôsobom:
class meno_triedy
{
private:
typD1 data1;
typD2 data2;
 súkromné dáta a metódy
...
typM1 Metoda1(...);
...
public:
typD11 data11;
 verejné dáta a metódy
...
typM11 Metoda11(...);
...
};

Vytvorenie triedy


Definovanie deklarovaných metód mimo definície triedy:

typM1 meno_triedy::Metoda1(...)
{
...
}
typM11 meno_triedy::Metoda11(...)
{
...
}
...

Vytvorenie objektu a prístup k
dátam a metódam




Keďže trieda je dátový typ, vytvorenie objektu je len vytvorením
premennej daného typu:
meno_triedy meno_objektu;
Rovnako môžeme vytvoriť napr. aj pole objektov:
meno_triedy meno_objektu[rozmer];
Ak chceme pristupovať k dátam objektu alebo použiť nejakú jeho
metódu, robíme to rovnako ako pri štruktúrach:
meno_objektu.data1
meno_objektu.Metoda1(...)
atď.

Vytvorenie triedy a objektu


Príklad: Vytvoríme triedu Človek
Táto trieda by mala obsahovať nasledujúce dáta:
meno človeka
vek
bydlisko
Ďalej v nej budú nasledujúce metódy:
metóda na nastavenie hodnôt údajov
metóda na výpis informácií o človeku
metóda na zmenenie bydliska
Trieda by mala byť vytvorená technikou data hiding.

Vytvorenie triedy a objektu




V príklade použijeme dátový typ string (reťazec znakov), na to
musíme použiť knižnicu string:
#include <string>
Keďže máme použiť techniku data hiding, budú všetky dáta súkromné
a prístup k nim bude umožnený len pomocou metód triedy
class Clovek
{
private:
string meno, bydlisko;
int vek;
public:
void Nastav_udaje(string m, string b, int v);
void Predstav_sa();
void Zmen_bydlisko(string b);
};

Vytvorenie triedy a objektu


Teraz definujeme metódy triedy:
void Clovek::Nastav_udaje(string m, string b, int v)
{
meno=m;
bydlisko=b;
vek=v;
}
void Clovek::Predstav_sa()
{
cout<<“Ahoj, volam sa “<<meno<<endl;
cout<<“Mam “<<vek<<“ rokov”<<endl;
cout<<“Moje bydlisko je “<<bydlisko<<endl;
}
void Clovek::Zmen_bydlisko(string b)
{
bydlisko=b;
}

Vytvorenie triedy a objektu


Vytvoríme a použijeme objekt
Clovek Jozo;
Jozo.Nastav_udaje(“Jozo Maly”,”Bratislava”,40);
Jozo.Predstav_sa();
Jozo.Zmen_bydlisko(“Malorka”);
Jozo.Predstav_sa();
Výstup:
Ahoj, volam sa Jozo Maly
Mam 40 rokov
Moje bydlisko je Bratislava
Ahoj, volam sa Jozo Maly
Mam 40 rokov
Moje bydlisko je Malorka

Konštruktor a deštruktor






Konštruktor je funkcia, ktorá sa zavolá vždy pri vytvorení objektu. Používa sa
na počiatočné inicializácie (nastavenie hodnôt dát, alokáciu pamäte..). Ak
nie je explicitne deklarovaný, je prednastavený ako prázdna funkcia.
V C++ má konštruktor rovnaké meno ako samotná trieda. Je to metóda
triedy, ale nemá návratový typ. Deklarujeme ho takto:
class meno_triedy
{
...
meno_triedy(...);
...
};
Jeho obsah potom definujeme podobne ako pri iných metódach:
meno_triedy::meno_triedy()
{
...
}

Konštruktor a deštruktor






Deštruktor je funkcia, ktorá sa zavolá vždy pri zániku objektu (pri
dealokovaní pamäte, zrušení lokálnych premenných pri ukončení fukncie...).
Používa sa na záverečné operácie (dealokácia pamäte...)
Meno deštruktora je zložené zo znaku “~” a mena triedy. Takisto nemá
návratový typ. Deklarácia:
class meno_triedy
{
...
~meno_triedy(...);
...
};
Definícia:

meno_triedy::~meno_triedy()
{
...
}

Konštruktor a deštruktor


Príklad: Trieda Človek s konštruktorom bez parametrov.
Triedu Človek obohatíme o konštruktor, v ktorom sa hodnoty
parametrov nastavia na počiatočné “nulové” hodnoty.
class Clovek
{
private:
string meno, string bydlisko;
int vek;
public:
Clovek();
void Nastav_udaje(string m, string b, int v);
void Predstav_sa();
void Zmen_bydlisko(string b);
};

Konštruktor a deštruktor




Obsah konštruktora definujeme takto:
Clovek::Clovek()
{
meno=“”;
bydlisko=“”;
vek=0;
}
Konštruktor sa zavolá po vytvorení objektu, t.j. po deklarácii
Clovek Jozo;
a po zavolaní metódy Predstav_sa() dostaneme:
Ahoj, volam sa
Mam 0 rokov
Moje bydlisko je

Konštruktor a deštruktor


Príklad: Trieda Človek s konštruktorom s parametrami
Počiatočné nastavenie parametrov, ktoré sa vykonáva vo funkcii
Nastav_udaje, môžeme urobiť priamo pri vytvorení objektu v konštruktore:
class Clovek
{
private:
string meno, string bydlisko;
int vek;
public:
Clovek(string m, string b, int v);
void Predstav_sa();
void Zmen_bydlisko(string b);
};

Konštruktor a deštruktor




Konštruktor potom bude mať nasledujúci obsah:
Clovek::Clovek(string m, string b, int v)
{
meno=m;
bydlisko=b;
vek=v;
}
Objekt potom vytvárame spolu s uvedením hodnôt parametrov:
Clovek Jozo(“Jozo Maly”,”Bratislava”,40);
Po zavolaní metódy Predstav_sa dostaneme hneď údaje:
Ahoj, volam sa Jozo Maly
Mam 40 rokov
Moje bydlisko je Bratislava

Konštruktor a deštruktor



Príklad: Trieda na uchovávanie znakových reťazcov (imitácia typu string), s
definovaným deštruktorom
class moj_string
{
private:
char *s;
int dlzka;
public:
moj_string(int d, char *retazec);
~moj_string();
char *Povedz_obsah();
int Povedz_dlzku();
};
moj_string::moj_string(int d, char *retazec):dlzka(d)
{
s=new char[dlzka];
for (int i=0;i<dlzka;i++) s[i]=retazec[i];
}

Konštruktor a deštruktor




Definujeme deštruktor, ktorý použijeme na dealokáciu pamäte
moj_string::~moj_string()
{
delete[] s;
}
Ďalej definujeme ďalšie metódy triedy:
char *moj_string::Povedz_obsah()
{
return s;
}
int moj_string::Povedz_dlzku()
{
return dlzka;
}

Konštruktor a deštruktor


Použitie triedy:
int main()
{
moj_string s1(36,"Toto je test novej triedy moj_string");
moj_string s2(23,"Asi sa nam to podarilo!");
cout.write(s1.Povedz_obsah(),s1.Povedz_dlzku());
cout<<endl;
cout<<"Dlzky retazcov su: "<<s1.Povedz_dlzku()<<",
"<<s2.Povedz_dlzku()<<endl;
cout.write(s2.Povedz_obsah(),s2.Povedz_dlzku());
// aj keď to nie je explicitne povedané, tu sa zavolajú deštruktory
return 0;
}
Výstup:
Toto je test novej triedy moj_string
Dlzky retazcov su: 36, 23
Asi sa nam to podarilo!

Polia objektov




Keďže trieda je dátový typ ako každý iný, môžeme vytvárať aj polia
objektov danej triedy. Postup je štandardný:
meno_triedy meno_pola[n]
Podľa toho, aký konštruktor má daná trieda, rozlišujeme niekoľko prípadov:
1. Ak má trieda prázdny konštruktor, deklarujeme pole štandardne:
meno_triedy meno_pola[n];
2. Ak má trieda konštruktor s jedným parametrom, potom musíme pole
inicializovať vymenovaním:
a) Vymenujeme hodnoty parametra pre konštruktor pre každý prvok:
meno_triedy meno_pola[n]={hodnota1,hodnota2,hodnota3...};
b) Vymenujeme hodnoty prvkov poľa (objekty danej triedy):
meno_triedy meno_pola[n]={objekt1,objekt2,objekt3...};
3. Ak má trieda konštruktor s viacerými parametrami, musíme pole
inicializovať priamym volaním konštruktorov pre všetky prvky:
meno_triedy meno_pola[n]={meno_triedy(...), meno_triedy(...)...};

Dynamické alokovanie objektov

Dynamické alokovanie objektov








Dynamické alokovanie objektov sa podobá alokovaniu premenných.
Operátor new okrem vytvorenia potrebného miesta v pamäti zavolá aj
konštruktor objektu. delete zase zavolá príslušný deštruktor.
Alokácia:
Ak má trieda konštruktor bez parametrov:
meno_triedy *meno_objektu=new meno_triedy;
Ak má trieda konštruktor s parametrami:
meno_triedy *meno_objektu=new meno_triedy(zoznam parametrov);
Dealokácia:
delete meno_objektu;
Môžeme alokovať aj polia objektov, v tomto prípade je však nutné, aby
trieda mala konštruktor bez parametrov:
meno_triedy *meno_pola=new meno_triedy[n];
delete[] meno_pola;

Dynamické alokovanie objektov




Prístup k dátam a metódam objektu
Ak máme dynamicky alokovaný objekt:
meno_triedy *meno_objektu=new meno_triedy;
potom k jeho dátam a metódam pristupujeme podobne ako pri štruktúrach:
(*meno_objektu).data
(*meno_objektu).Metoda(...)
alebo
meno_objektu->data
meno_objektu->Metoda(...)
Získanie adresy objektu
Ak máme už vytvorený objekt nejakej triedy, môžeme získať jeho adresu
rovnako ako pri premenných ľubovoľného iného typu:
adresa_objektu = &meno_objektu

Dynamické alokovanie objektov


Príklad: Dynamické alokovanie objektu triedy Človek
1. Najskôr uvažujeme konštruktor bez parametrov
Clovek *Jozo=new Clovek;
Jozo->Nastav_udaje(“Jozo Maly”,”Bratislava”,40);
Jozo->Predstav_sa();
Jozo->Zmen_bydlisko(“Malorka”);
Jozo->Predstav_sa();
delete Jozo;
2. Teraz uvažujeme konštruktor s parametrami
Clovek Brad=new Clovek(“Brad Pitt”,”Kalifornia”,45);
Brad->Predstav_sa();
Brad->Zmen_bydlisko(“Bratislava”);
delete Brad;

Alokácia poľa objektov


Príklad: Alokácia poľa objektov triedy Človek
Vytvoríme pole študentov a každý študent sa predstaví. Uvažujeme verziu
triedy Človek s prázdnym konštruktorom.
Clovek *student=new Clovek[2];
student[0].Nastav_udaje(“Peter Mudry”,”Trnava”,20);
student[1].Nastav_udaje(“Filip Cierny”,”Cierne pri Cadci”,22);
for (int i=0;i<2;i++) student[i].Predstav_sa();
delete[] student;
Výstup:
Ahoj, volam sa Peter Mudry
Mam 20 rokov
Moje bydlisko je Trnava
Ahoj, volam sa Filip Cierny
Mam 22 rokov
Moje bydlisko je Cierne pri Cadci

Polymorfizmus

Polymorfizmus - mnohotvárnosť



Ide o viacúčelové využitie funkcií alebo operátorov
Metóda s jedným názvom môže byť použitá pre rôzne typy dát,
rôzny počet vstupov alebo rôzne návratové hodnoty, čo uľahčuje
orientáciu v programe



Preťažovanie funkcií


Ide o situáciu, keď v programe definujeme viacero funkcií s tým
istým názvom, ale s rôznymi vstupmi alebo výstupmi.

Mlynček(na mäso)






Mlynček(na mak)

Mlynček(na orechy)

V programe to teda vyzerá takto:
typ1 Funkcia(parametre1);
typ2 Funkcia(parametre2);
typ3 Funkcia(parametre3);
...
Podľa situácie sa prekladač sám vie rozhodnúť, ktorý tvar funkcie mal
programátor na mysli
Preťažovanie môžeme využiť nielen v objektovom, ale aj v procedurálnom
programovaní

Preťažovanie funkcií




Príklad: Počítanie absolútnych hodnôt čísel pomocou OOP
Vytvoríme triedu Kalkulačka, ktorá bude počítať absolútne hodnoty z celých,
reálnych a komplexných čísel.
Keďže budeme počítať aj s komplexnými číslami, vytvoríme si najprv triedu
KomplexnéČíslo:
class KomplexneCislo
{
private:
float a, b;
public:
KomplexneCislo(float a, float b) {this->a=a; this->b=b;}
float A() {return a;}
float B() {return b;}
};

Preťažovanie funkcií


Teraz definujeme triedu Kalkulačka:
class Kalkulacka
{
public:
int abs(int x);
float abs(float x);
float abs(KomplexneCislo x);
};
int Kalkulacka::abs(int x)
{
if (x>0) return x;
else return -x;
}

Preťažovanie funkcií


Varianty funkcie pre reálne a komplexné čísla:
float Kalkulacka::abs(float x)
{
if (x>0) return x;
else return -x;
}
float Kalkulacka::abs(KomplexneCislo x)
{
return sqrt(x.A()*x.A()+x.B()*x.B());
}

Preťažovanie funkcií


V hlavnom programe vytvoríme objekty a vypočítame absolútne hodnoty:
int main()
{
int n=-3;
float f=2.5;
KomplexneCislo c(3,4);
Kalkulacka K;
cout<<"Absolutna hodnota cisla "<<n<<" je "<<K.abs(n)<<endl;
cout<<"Absolutna hodnota cisla "<<f<<" je "<<K.abs(f)<<endl;
cout<<"Absolutna hodnota cisla "<<c.A()<<"+"<<c.B()<<"i je "
<<K.abs(c)<<endl;
return 0;
}
Dostaneme výstup:
Absolutna hodnota cisla -3 je 3
Absolutna hodnota cisla 2.5 je 2.5
Absolutna hodnota cisla 3+4i je 5

Použitie štandardných argumentov




Príklad: Kalkulačka, ktorá počíta obsah obdĺžnika
Do triedy Kalkulačka doplníme ďalšiu funkciu – výpočet obsahu obdĺžnika
pre zadané strany a,b. Keďže obdĺžnik môže byť v skutočnosti aj štvorec,
definujeme aj verziu funkcie, ktorá bude mať len jeden parameter – dĺžku
strany a.
Nová trieda Kalkulačka bude vyzerať takto:
class Kalkulacka
{
public:
int abs(int x);
float abs(float x);
float abs(KomplexneCislo x);
float obsah(float a, float b) {return a*b;}
float obsah(float a) {return a*a;}
};

Použitie štandardných argumentov


V hlavnom programe použijeme nové funkcie:
int main()
{
float a=5.2, b=3.4;
Kalkulacka K;
cout<<"Obsah obdlznika so stranami "<<a<<", "<<b<<" je: "
<<K.obsah(a,b)<<endl;
cout<<"Obsah stvorca so stranou "<<a<<" je: "
<<K.obsah(a)<<endl;
return 0;
}
Výstup:
Obsah obdlznika so stranami 5.2, 3.4 je: 17.68
Obsah stvorca so stranou 5.2 je: 27.04

Použitie štandardných argumentov






Existuje aj iný spôsob, ako vyriešiť uvedený problém. Namiesto dvoch funkcií
definujeme len jednu, so štandardnou hodnotou jedného argumentu. Bude
ním argument b, ak jeho hodnota bude nulová, znamená to, že ide o štvorec.
Trieda Kalkulačka bude definovaná takto:
class Kalkulacka
{
public:
int abs(int x);
float abs(float x);
float abs(KomplexneCislo x);
float obsah(float a, float b=0) {if (b==0) return a*a; else return a*b;}
};
Hlavný program aj výstup bude rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Ak
zavoláme funkciu len s jedným argumentom, b bude mať automaticky
hodnotu 0 a funkcia spozná, že má vypočítať obsah štvorca.

Použitie štandardných argumentov




Štandardnú hodnotu môžu mať všetky argumenty. Upravme teraz funkciu tak,
aby vrátila obsah jednotkového štvorca, ak je volaná bez argumentov.
Nová definícia triedy Kalkulačka teda bude:
class Kalkulacka
{
public:
int abs(int x);
float abs(float x);
float abs(KomplexneCislo x);
float obsah(float a=0, float b=0)
{if (a==0 && b==0) return 1; if (b==0) return a*a; else return a*b;}
};

Použitie štandardných argumentov


V hlavnom programe potom použijeme funkciu obsah všetkými tromi spôsobmi:
int main(int argc, char* argv[])
{
float a=5.2, b=3.4;
Kalkulacka K;
cout<<"Obsah obdlznika so stranami "<<a<<", "<<b<<" je:
"<<K.obsah(a,b)<<endl;
cout<<"Obsah stvorca so stranou "<<a<<" je: "<<K.obsah(a)<<endl;
cout<<"Obsah stvorca so stranou 1 je: "<<K.obsah()<<endl;
return 0;
}
Výstup:
Obsah obdlznika so stranami 5.2, 3.4 je: 17.68
Obsah stvorca so stranou 5.2 je: 27.04
Obsah stvorca so stranou 1 je: 1

Preťažovanie konštruktora


Príklad: Sčítanie komplexných čísel
Do triedy KomplexnéČíslo, ktorú sme si už vytvorili, doplníme funkciu, ktorá k
danému číslu pripočíta iné komplexné číslo. Budeme potrebovať aj metódy na
zmenu hodnoty komplexného čísla a jeho výpis.
class KomplexneCislo
{
private:
float a, b;
public:
KomplexneCislo(float a, float b) {this->a=a; this->b=b;}
KomplexneCislo Plus(KomplexneCislo &x);
float A() {return a;}
float B() {return b;}
void ZmenA(float a) {this->a=a;}
void ZmenB(float b) {this->b=b;}
void Vypis() {if (b>=0) cout<<a<<"+"<<b<<"i"; else cout<<a<<b<<"i";}
};

Preťažovanie konštruktora





Definujme funkciu Plus:
KomplexneCislo KomplexneCislo::Plus(KomplexneCislo &x)
{
KomplexneCislo z(0,0);
z.ZmenA(z.a=x.a+a);
z.ZmenB(z.b=x.b+b);
return z;
}
V hlavnom programe ju potom použijeme:
KomplexneCislo x(1,2), y(3,-1), z(0,0);
z=x.Plus(y);
cout<<"Sucet cisel ";
x.Vypis();
cout<<" a ";
y.Vypis();
cout<<" je ";
z.Vypis();
Sucet cisel 1+2i a 3-1i je 4+1i

Preťažovanie konštruktora




Príklad: Súčet komplexných čísel s preťažením konštruktora
V predchádzajúcom príklade sme videli, že sme na viacerých miestach
potrebovali pomocnú premennú typu KomplexnéČíslo. Do nej sa uložili
výsledky sčítania. V našom prípade sme reálnu aj imaginárnu časť čísla
nastavili na 0, ale v takomto prípade nie je potrebné, aby tieto premenné
mali inicializovanú hodnotu. Je výhodné mať k dispozícii aj prázdny
konštruktor:
class KomplexneCislo
{
public:
KomplexneCislo() {}
KomplexneCislo(float a, float b) {this->a=a; this->b=b;
...
};
Potom môžeme objekt vytvoriť aj bez inicializácie hodnôt:
KomplexneCislo z;

Preťažovanie konštruktora



Ďalším prípadom, keď je výhodné mať aj konštruktor bez parametrov, je
vytváranie poľa objektov. Nemusíme tak inicializovať prvky poľa.
Príklad: Počítanie násobkov komplexného čísla
int main()
{
KomplexneCislo x(1,2), z[4];
for (int i=1;i<=4;i++)
{
z[i].ZmenA(x.A()*i);
z[i].ZmenB(x.B()*i);
z[i].Vypis();
cout<<endl;
}
return 0;
}
1+2i
2+4i
3+6i
4+8i

Preťažovanie konštruktora



Ak chceme dynamicky alokovať pole objektov, je nutné mať k dispozícii aj
konštruktor bez parametrov.
Príklad: Počítanie vopred neznámeho počtu násobkov komplexného čísla
KomplexneCislo x(1,2), *z;
int n;
cout<<"Kolko nasobkov sa ma vypocitat? ";
cin>>n;
z=new KomplexneCislo[n];
for (int i=1;i<=n;i++)
{
z[i].ZmenA(x.A()*i);
z[i].ZmenB(x.B()*i);
z[i].Vypis();
cout<<endl;
}
Kolko nasobkov sa ma vypocitat? 3
1+2i
2+4i
3+6i

Preťažovanie konštruktora




Samozrejme, trieda môže mať neobmedzený počet konštruktorov s rôznym
počtom a typom parametrov. Kvôli prehľadnosti nie je však vhodné veľké
množstvo rôznych konštruktorov.
Príklad: Program, ktorý vypočíta, koľko dní ostáva do najbližšej výplaty.
Vytvoríme triedu Dátum, pričom dátum sa bude dať inicializovať číselnými
hodnotami deň, mesiac, rok alebo znakovým reťazcom (čo je výhodné pri
zadávaní z klávesnice):
class Datum
{
private:
int den, mesiac, rok;
public:
Datum(char *s) {sscanf(s,"%i%*c%i%*c%i",&den,&mesiac,&rok);}
Datum(int d, int m, int r) {den=d; mesiac=m; rok=r;}
void Vypis() {cout<<den<<". "<<mesiac<<". "<<rok<<endl;}
int Den() {return den;}
int Mesiac() {return mesiac;}
int Rok() {return rok;}
};

Preťažovanie konštruktora


Hlavný program:
int main()
{
int PocetDni[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
int d,m,r;
char sdat[10];
cout<<"Aky je dnesny datum? ";
cin>>sdat;
Datum dat(sdat);
cout<<"Ktory den v mesiaci chodi vyplata? ";
cin>>d;
if (dat.Mesiac()==12) //ak je december, ďalší mesiac je január
{
m=1;
r=dat.Rok()+1;
}
...



else
{

Preťažovanie konštruktora
if (dat.Den()<=d) m=dat.Mesiac();
else m=dat.Mesiac()+1;
r=dat.Rok();

}
Datum vyplata(d,m,r);
cout<<"Najblizsia vyplata bude dna ";
vyplata.Vypis();
if (vyplata.Mesiac()==1 && dat.Mesiac()==12) d=d+31;
else d=d+PocetDni[dat.Mesiac()-1]*(vyplata.Mesiac()-dat.Mesiac());
cout<<"Do vyplaty zostava "<<d-dat.Den()<<" dni"<<endl;
return 0;

}
Výstup:
Aky je dnesny datum? 3.9.2007
Ktory den v mesiaci chodi vyplata? 8
Najblizsia vyplata bude dna: 8.9.2007
Do vyplaty zostava 5 dni

Kopírovací konštruktor


V predchádzajúcich prednáškach sme sa stretli so situáciami, keď
vytvorenie presnej kópie objektu spôsobilo problémy v programe, alebo
dokonca jeho zrútenie. Ukázalo sa, že nežiadúce je najmä vytváranie
presnej kópie v prípade, ak objekt dynamicky alokuje pamäť. Ak sa totiž
skopíruje aj smerník, dva (alebo viac) objektov obsahuje smerníky
ukazujúce na to isté miesto. To vedie k viacnásobným dealokáciám,
memory leakom a podobne. Problémy nastali najmä v troch prípadoch:
1. Pri priraďovaní objektov
2. Ak objekt vystupoval ako parameter funkcie
3. Ak bol objekt návratovou hodnotou funkcie
00000001

Kopírovací konštruktor


V niektorých prípadoch sa nám podarilo problémy ošetriť alebo obísť,
inokedy sme ale vyhovujúce riešenie nenašli. Preto v C++ existuje špeciálny
typ konštruktora, ktorý sa zavolá práve v prípadoch, keď sa má vytvoriť
bitová kópia objektu. Tento konštruktor zabezpečí správne kopírovanie
objektov. Nazýva sa kopírovací konštruktor a volá sa v nasledujúcich
prípadoch:
1. Inicializácia priradením: meno_triedy objekt1=objekt2
2. Objekt ako parameter funkcie: f(objekt)
3. Objekt ako návratová hodnota funkcie: objekt=f()

00000001



00000002

Kopírovací konštruktor sa nevolá pri priradení objekt1=objekt2!
(V tomto prípade nejde o vytvorenie nového objektu)

Kopírovací konštruktor


Príklad: Priraďovanie znakových reťazcov pomocou kopírovacieho
konštruktora
Na jednej z predchádzajúcich prednášok sme vytvorili triedu moj_string,
ktorej súčasťou bolo dynamické alokovanie pamäte. Pri priraďovaní
objektov tejto triedy vznikali problémy. Upravme teraz túto triedu tak, aby
obsahovala kopírovací konštruktor.
class moj_string
{
private:
char *s;
int dlzka;
public:
moj_string(int d, char *retazec);
moj_string(moj_string &str);
~moj_string();
char *Povedz_obsah();
int Povedz_dlzku();
void Zmen_obsah(int d, char *retazec);
};

Kopírovací konštruktor




Definujeme kopírovací konštruktor:
moj_string::moj_string(moj_string &str)
{
dlzka=str.Povedz_dlzku();
s=new char[dlzka];
for (int i=0;i<dlzka;i++) s[i]=str.s[i];
}
Hlavný program:
moj_string s1(36,"Toto je test novej triedy moj_string");
moj_string s2=s1; //Tu sa zavolá kopírovací konštruktor
cout.write(s1.Povedz_obsah(),s1.Povedz_dlzku());
cout<<endl;
cout.write(s2.Povedz_obsah(),s2.Povedz_dlzku());
cout<<endl;
s1.Zmen_obsah(19,"Podarilo sa nam to?");
cout.write(s1.Povedz_obsah(),s1.Povedz_dlzku());
cout<<endl;
cout.write(s2.Povedz_obsah(),s2.Povedz_dlzku());

Kopírovací konštruktor


Kým bez kopírovacieho konštruktora bol výstup takýto:

s kopírovacím konštruktorom dostaneme správny výstup:

Preťažovanie operátorov






Tak ako môžeme preťažovať funkcie, môžeme preťažiť aj operátory
(+,-,=,++,[]...), ktoré sú vlastne istým typom funkcií. Takto môžeme napr.
definovať operáciu + pre zlomky, komplexné čísla atď.
Syntax preťaženia operátora:
deklarácia:
typ operator#(parametre);
definícia:
typ meno_triedy::operator#(parametre)
{
...
}
Pri preťažovaní operátorov platia základné obmedzenia:
1. Nemôžeme zmeniť počet operandov operátora
2. Nedá sa zmeniť priorita operátora

Preťažovanie binárnych operátorov



Sem patria operátory +, -, *, /, =
Príklad: Počítanie s komplexnými číslami
V triede KomplexnéČíslo vytvoríme operátory + a * tak, aby sme mohli sčítať a
vynásobiť dve komplexné čísla a tiež vynásobiť komplexné číslo reálnym.
class KomplexneCislo
{
private:
float a, b;
public:
KomplexneCislo() {}
KomplexneCislo(float a, float b) {this->a=a; this->b=b;}
float A() {return a;}
float B() {return b;}
void ZmenA(float a) {this->a=a;}
void ZmenB(float b) {this->b=b;}
void Vypis() {if (b>=0) cout<<a<<"+"<<b<<"i"; else cout<<a<<b<<"i";}
KomplexneCislo operator+(KomplexneCislo x);
KomplexneCislo operator*(KomplexneCislo x);
KomplexneCislo operator*(float t);
};

Preťažovanie binárnych operátorov


Definujeme jednotlivé operátory:
KomplexneCislo KomplexneCislo::operator +(KomplexneCislo x){
KomplexneCislo z;
z.ZmenA(a+x.a);
z.ZmenB(b+x.b);
return z;
}
KomplexneCislo KomplexneCislo::operator *(KomplexneCislo x){
KomplexneCislo z;
z.ZmenA(a*x.a-b*x.b);
z.ZmenB(a*x.b+b*x.a);
return z;
}
KomplexneCislo KomplexneCislo::operator *(float t){
KomplexneCislo z;
z.ZmenA(a*t);
z.ZmenB(b*t);
return z;
}

Preťažovanie binárnych operátorov


KomplexneCislo x(1,2), y(3,-1), z1, z2, z3;
z1=x+y;
z2=x*y;
z3=x*3;
cout<<"Komplexne cisla: ";
x.Vypis();
cout<<", ";
y.Vypis();
cout<<endl<<"x+y: ";
z1.Vypis();
cout<<endl<<"x*y: ";
z2.Vypis();
cout<<endl<<"x*3: ";
z3.Vypis();
Výstup:
Komplexne cisla: 1+2i, 3-1i
x+y: 4+1i
x*y: 5+5i
x+3: 3+6i

Dedičnosť a spriatelené triedy

Dedičnosť










V objektovo orientovanom programovaní môže mať každá trieda svojho
potomka - odvodenú triedu, ktorá od nej preberie všetky dáta a metódy
(okrem konštruktora a deštruktora).
Odvodená trieda môže mať okrem zdedených dát a metód svoje vlastné,
ktorými sa odlíši od svojho rodiča.
Metódy, ktoré odvodená trieda zdedila, môže mať upravené podľa svojich
potrieb.
Programátor má možnosť ovplyvňovať prístup odvodenej triedy k dátam a
metódam svojho rodiča. Teda aj keď odvodená trieda niečo zdedí, nemusí
jej byť dovolené to používať.
Každá trieda môže mať ľubovoľne veľa potomkov aj rodičov.

Chránené dáta a metódy




Doteraz sme sa stretli len s dvomi typmi dát a metód: verejnými (public) a
súkromnými (private). Vďaka možnosti dedenia ale vzniká nová požiadavka
– niektoré dáta a metódy by mali byť síce súkromné, ale odvodené triedy
by k nim mali mať prístup. Takéto dáta a metódy sa nazývajú chránené
(protected).
Ak sa teda v programe bude vyskytovať aj dedičnosť, vo všeobecnosti bude
štruktúra triedy vyzerať takto:
class meno_triedy
{
private:
...
protected:
...
public:
...
};

Typy dedičnosti










Tak ako dáta a metódy, aj dedičnosť môže byť troch rôznych druhov:
1. Súkromná (private)
2. Chránená (protected)
3. Verejná (public)
Súkromná dedičnosť znamená, že všetky dáta a metódy zdedené od
rodičovskej triedy budú v odvodenej triede súkromné.
Chránená dedičnosť znamená, že verejné a chránené dáta a metódy
rodičovskej triedy budú v odvodenej triede chránené. Súkromné dáta a
metódy zostávajú súkromnými.
Verejná dedičnosť znamená, že prístupnosť dát a metód sa presne
zachováva – verejné budú verejnými, chránené chránenými a súkromné
súkromnými.
Štandardná dedičnosť v C++ je súkromná. Ak si programátor praje iný typ,
musí to explicitne zadať.

Typy dedičnosti


Prehľad typov dedičnosti v C++:

DEDIČNOSŤ

SÚKROMNÉ
ÚDAJE

CHRÁNENÉ
ÚDAJE

VEREJNÉ
ÚDAJE

SÚKROMNÁ

SÚKROMNÉ

SÚKROMNÉ

SÚKROMNÉ

CHRÁNENÁ

SÚKROMNÉ

CHRÁNENÉ

CHRÁNENÉ

VEREJNÁ

SÚKROMNÉ

CHRÁNENÉ

VEREJNÉ

Dedičnosť




Vytvorenie odvodenej triedy:
class odvodená_trieda:typ_dedičnosti rodičovská_trieda
{
...
};
Príklad: Rodič a dieťa
Vytvoríme dve triedy – Rodič a Dieťa, pričom Dieťa bude
potomkom triedy Rodič.
Rodič bude mať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, bydlisko,
číslo účtu a stav účtu.
Dieťa bude mať všetky uvedené údaje a navyše ešte meno a priezvisko
rodiča.
Na tomto príklade si vyskúšame rôznu prístupnosť dát a rôzne typy
dedičnosti.

Dedičnosť


Trieda Rodič:
class Rodic
{
private:
int stav_uctu;
protected:
string meno, priezvisko, bydlisko;
string cislo_uctu;
public:
Rodic() {}
Rodic(string m, string p, string b, string cu, int su):
meno(m),priezvisko(p),bydlisko(b),cislo_uctu(cu),stav_uctu(su) {}
string Meno() {return meno;}
string Priezvisko() {return priezvisko;}
string Bydlisko() {return bydlisko;}
string CisloUctu() {return cislo_uctu;}
int StavUctu() {return stav_uctu;}
};

Dedičnosť





Trieda Dieťa:
class Dieta:private Rodic
{
private:
string meno_rodica, priezvisko_rodica;
public:
Dieta(string m, string p, Rodic r);
string MenoRodica() {return meno_rodica;}
string PriezviskoRodica() {return priezvisko_rodica;}
void PredstavSa();
};
V tomto prípade je dedičnosť typu private, to znamená, že všetko, čo Dieťa
zdedí od triedy Rodič, bude súkromné. To znamená, že mimo tela triedy (napr. v
hlavnom programe), nemá Dieťa prístupné žiadne dáta, ale nemôže použiť ani
metódy Meno(), Priezvisko(), Bydlisko(), ČísloÚčtu() a StavÚčtu(). Pre svoje
súkromné účely však môže všetky tieto metódy použiť. Pridáme teda do triedy
Dieťa metódu PredstavSa(), pomocou ktorej Dieťa oznámi svoje meno,
priezvisko a bydlisko. Číslo účtu a ani jeho stav nebude môcť dieťa oznamovať.
Navyše, stav_účtu nie je pre Dieťa vôbec prístupný, keďže je to súkromný údaj
triedy Rodič. Dieťa teda nemôže s ním nijako narábať.

Dedičnosť


Definujeme metódy triedy Dieťa:
Dieta::Dieta(string m,string p, Rodic r)
{
meno=m;
priezvisko=p;
bydlisko=r.Bydlisko();
cislo_uctu=r.CisloUctu();
meno_rodica=r.Meno();
priezvisko_rodica=r.Priezvisko();
}
void Dieta::PredstavSa()
{
cout<<"Volam sa "<<meno<<" "<<priezvisko<<endl;
cout<<"Moje bydlisko je "<<bydlisko<<endl;
}
Všimnime si, že stav_účtu nie je v konštruktore vôbec inicializovaný. Dieťa
nemá v tomto prípade oprávnenie ho akokoľvek používať.

Dedičnosť


Hlavný program:
Rodic Otec("Pavol","Horvath","Piestany","012011/0100",150000);
Dieta Syn("Misko","Horvath", Otec);
cout<<"Volam sa "<<Otec.Meno()<<" "<<Otec.Priezvisko()<<endl;
cout<<"Moje bydlisko je "<<Otec.Bydlisko()<<endl;
cout<<"Moje cislo uctu je "<<Otec.CisloUctu()<<endl;
cout<<"Na ucte mam "<<Otec.StavUctu()<<" Sk"<<endl;
Syn.PredstavSa();
cout<<"Moj otec je "<<Syn.MenoRodica()<<" "<<Syn.PriezviskoRodica()<<endl;
Výstup:
Volam sa Pavol Horvath
Moje bydlisko je Piestany
Moje cislo uctu je 012011/0100
Na ucte mam 150000 Sk
Volam sa Misko Horvath
Moje bydlisko je Piestany
Moj otec je Pavol Horvath

Dedičnosť




Teraz na ten istý prípad použijeme dedičnosť typu public. To znamená, že
Dieťa nebude potrebovať metódu Predstav_sa(), pretože bude môcť
oznámiť údaje v hlavnom programe rovnako ako Rodič. Súkromné dáta
triedy Rodič, teda stav_účtu, zostanú však preň naďalej nedostupné. Môže
síce použiť metódu StavÚčtu(), nemá to však zmysel, keďže nemôže túto
hodnotu inicializovať ani s ňou inak narábať.
Trieda Dieťa bude teda vyzerať takto:
class Dieta:public Rodic
{
private:
string meno_rodica, priezvisko_rodica;
public:
Dieta(string m, string p, Rodic r);
string MenoRodica() {return meno_rodica;}
string PriezviskoRodica() {return priezvisko_rodica;}
};

Dedičnosť


Hlavný program:
Rodic Otec("Pavol","Horvath","Piestany","012011/0100",150000);
Dieta Syn("Misko","Horvath", Otec);
cout<<"Volam sa "<<Otec.Meno()<<" "<<Otec.Priezvisko()<<endl;
cout<<"Moje bydlisko je "<<Otec.Bydlisko()<<endl;
cout<<"Moje cislo uctu je "<<Otec.CisloUctu()<<endl;
cout<<"Na ucte mam "<<Otec.StavUctu()<<" Sk"<<endl;
cout<<"Volam sa "<<Syn.Meno()<<" "<<Syn.Priezvisko()<<endl;
cout<<"Moj otec je "<<Syn.MenoRodica()<<" "<<Syn.PriezviskoRodica()<<endl;
cout<<"Moj otec ma cislo uctu "<<Syn.CisloUctu()<<endl;
cout<<"Stav jeho uctu je "<<Syn.StavUctu()<<endl;

Konštruktor a dedičnosť






V predchádzajúcom príklade obsahovala trieda Rodič okrem
konštruktora s parametrami aj prázdny konštruktor. Malo to svoje
opodstatnenie, ktoré si teraz objasníme.
Stačí si uvedomiť, aký je mechanizmus vytvárania odvodenej triedy. Keďže
odvodená trieda má svojho rodiča, najprv sa zavolá koštruktor rodiča a až
potom konštruktor potomka. Keďže rodičovská trieda môže mať niekoľko
konštruktorov, musíme povedať, ktorý z nich sa má zavolať. Ak priamo
neuvedieme, ktorý konštruktor chceme, automaticky sa zavolá prázdny
konštruktor, ktorý musí byť k dispozícii.
Ak do každého konštruktora pridáme výpis informácie, o ktorý konštruktor
ide, dostaneme takýto výstup:

Deštruktor a dedičnosť




Kým pri vytváraní objektu odvodenej triedy sa najskôr zavolá konštruktor
rodičovskej triedy a až potom konštruktor podtriedy, pri zániku objektu je
postup presne opačný – najskôr sa zavolá deštruktor potomka a až potom
deštruktor rodičovskej triedy.
Schéma vytvárania a zániku objektu odvodenej triedy je teda takáto:
konštruktor rodičovskej triedy
konštruktor odvodenej triedy

deštruktor odvodenej triedy
deštruktor rodičovskej triedy

Viacnásobná dedičnosť


Rozlišujeme dva typy viacnásobnej dedičnosti:
1. Viacúrovňová dedičnosť – odvodená trieda sa stane rodičovskou triedu
pre ďalšiu odvodenú triedu

2. Dedičnosť od viacerých rodičov – odvodená trieda dedí naraz od dvoch
alebo viacerých tried

Samozrejme tieto typy dedičnosti môžu byť rôzne kombinované

Virtuálne funkcie




Virtuálna funkcia je funkcia, ktorá je deklarovaná v rámci rodičovskej
triedy a je predefinovaná odvodenou triedou. V odvodenej triede môže mať
teda funkcia úplne iný obsah.
Platí pravidlo, že predefinovaná funkcia musí mať rovnaký počet aj typ
parametrov aj rovnakú návratovú hodnotu ako funkcia rodičovskej triedy.
Trieda Mama
virtuálna metóda
Metóda Upeč_koláč:
4 vajíčka
300 g múky
2 dl oleja
200 g cukru
prášok do pečiva
ovocie

Trieda Dcéra
Metóda Upeč_koláč:
4 vajíčka
300 g múky
100 g masla
2 dl mlieka
200 g cukru
prášok do pečiva
ovocie

Virtuálne funkcie










Ak chceme funkciu označiť ako virtuálnu, dosiahneme to vložením
kľúčového slova virtual pred deklaráciu funkcie. Toto označenie je
potrebné len v rodičovskej triede.
Pri definovaní funkcie (mimo tela triedy) už kľúčové slovo virtual
neuvádzame!
Predefinovanie virtuálnej triedy odvodenou triedou sa inak nazýva aj
prehodnotenie (overriding).
Virtuálne funkcie sú vlastne ďalšou formou polymorfizmu, keďže funkcia s
jedným menom môže pre každú triedu vykonávať rôzne inštrukcie.
Príklad: Supermarket s výpisom informácií o tovare
Do tried Tovar, Potravina a Zelenina doplníme funkciu Info, ktorá vypíše
informácie o danom tovare. Vypísané informácie sa budú pre každú triedu
líšiť. V triede Tovar a Potravina bude funkcia deklarovaná ako virtuálna, v
triede Zelenina to už tak nemusí byť.

Virtuálne funkcie


Trieda Tovar:
class Tovar
{
protected:
int kod;
string nazov;
float cena;
public:
Tovar(int k, string n, float c):kod(k),nazov(n),cena(c)
{cout<<"Vytvara sa objekt triedy Tovar"<<endl;}
~Tovar() {cout<<"Zanika objekt triedy Tovar"<<endl;}
int Kod() {return kod;}
string Nazov() {return nazov;}
float Cena() {return cena;}
virtual void Info();
};

Virtuálne funkcie


Trieda Potravina:
class Potravina:public Tovar
{
protected:
string datum_spotreby;
public:
Potravina(int k, string n, float c, string ds):Tovar(k,n,c),datum_spotreby(ds)
{cout<<"Vytvara sa objekt triedy Potravina"<<endl;}
~Potravina() {cout<<"Zanika objekt triedy Potravina"<<endl;}
string DatumSpotreby() {return datum_spotreby;}
virtual void Info();
};

Virtuálne funkcie


Trieda Zelenina:
class Zelenina:public Potravina
{
private:
int trieda;
public:
Zelenina(int k, string n, float c, string ds, int t):Potravina(k,n,c,ds),trieda(t)
{cout<<"Vytvara sa objekt triedy Zelenina"<<endl;}
~Zelenina() {cout<<"Zanika objekt triedy Zelenina"<<endl;}
int Trieda() {return trieda;}
void Info();
};

Virtuálne funkcie


Definícia funkcie Info() pre každú triedu:
void Tovar::Info()
{
cout<<"Tovar s kodom "<<kod<<endl;
cout<<nazov<<endl<<cena<<" Sk"<<endl;
}
void Potravina::Info()
{
cout<<"Tovar s kodom "<<kod<<endl;
cout<<nazov<<endl<<cena<<" Sk"<<endl;
cout<<"Datum spotreby: "<<datum_spotreby<<endl;
}
void Zelenina::Info()
{
cout<<"Tovar s kodom "<<kod<<endl;
cout<<nazov<<endl<<cena<<" Sk/kg"<<endl;
cout<<"Datum spotreby: "<<datum_spotreby<<endl;
cout<<"Trieda: "<<trieda<<endl;
}

Virtuálne funkcie


Tovar t(309,"Chladnicka",15000);
Potravina p(598,"Udeny losos",135,"19.9.2007");
Zelenina z(439,"Cibula",20,"16.9.2007",2);
t.Info();
p.Info();
z.Info();

Spriatelené triedy




Ak máme v triede súkromné dáta a chceme, aby iná trieda mala k nim
prístup, môžeme to zabezpečiť tým, že ju označíme za spriatelenú
(friend).
Príklad: Trieda Dieťa ako spriatelená trieda triedy Rodič
Do triedy Dieťa chceme doplniť funkciu VyberZÚčtu, ktorá zmenší stav účtu
o zadanú čiastku. Aby trieda Dieťa mohla pristupovať k údaju stav_účtu,
musí byť v triede Rodič označená ako spriatelená:
class Rodic
{
friend class Dieta;
private:
int stav_uctu;
protected:
string meno, priezvisko, bydlisko;
string cislo_uctu;
public:
...
};

Spriatelené triedy


Trieda Dieťa bude obohatená o novú metódu:

class Dieta:public Rodic
{
private:
string meno_rodica, priezvisko_rodica;
public:
Dieta(string m, string p, Rodic r);
~Dieta() {cout<<"Zanika objekt triedy Dieta"<<endl;}
string MenoRodica() {return meno_rodica;}
string PriezviskoRodica() {return priezvisko_rodica;}
void PredstavSa();
void VyberZUctu(int suma) {stav_uctu-=suma;}
};

Spriatelené triedy


Hlavný program:
Rodic Otec("Pavol","Horvath","Piestany","012011/0100",150000);
Dieta Syn("Misko","Horvath", Otec);
cout<<"Volam sa "<<Otec.Meno()<<" "<<Otec.Priezvisko()<<endl;
cout<<"Moje bydlisko je "<<Otec.Bydlisko()<<endl;
cout<<"Moje cislo uctu je "<<Otec.CisloUctu()<<endl;
cout<<"Na ucte mam "<<Otec.StavUctu()<<" Sk"<<endl;
cout<<"Volam sa "<<Syn.Meno()<<" "<<Syn.Priezvisko()<<endl;
cout<<"Moj otec je "<<Syn.MenoRodica()<<" "<<Syn.PriezviskoRodica()<<endl;
cout<<"Moj otec ma cislo uctu "<<Syn.CisloUctu()<<endl;
cout<<"Stav jeho uctu je "<<Syn.StavUctu()<<" Sk"<<endl;
Syn.VyberZUctu(130000);
cout<<"Po mojom vybere mu na ucte ostalo "<<Syn.StavUctu()<<" Sk"<<endl;

Spriatelené triedy


Dostaneme výstup:
Volam sa Pavol Horvath
Moje bydlisko je Piestany
Moje cislo uctu je 012011/0100
Na ucte mam 150000 Sk
Volam sa Misko Horvath
Moj otec je Pavol Horvath
Moj otec ma cislo uctu 012011/0100
Stav jeho uctu je 150000 Sk
Po mojom vybere mu na ucte zostalo 20000 Sk

