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Előszó
A C++ programozási nyelv egy általános célú, magas szintű nyelv. A nyelv elterjedtségét és

létjogosultságát támassza alá, hogy szinte minden operációs rendszer alá létezik C++ fordító. A C++
nyelv elsajátításához szükséges a C nyelv ismerete is,  mivel  a C++ általánosságban a C nyelv
szintaxisára és koncepcióira épül, annak kiterjesztése.

 

E  könyv  a  C++  nyelven  történő  objektumorientált  szoftverfejlesztést  megismertető  sorozat
harmadik kötete,  mely sorozat gyakorlati  példákon keresztül  segíti  a nyelv elsajátítását.  Bízunk
benne, hogy azok, akik végigolvassák a könyvet,  és kidolgozzák a példákat, alkalmazás szintjén
megismerik a C++ nyelvi elemei által adott lehetőségeket, a nyelv logikáját, az átláthatóbb szoftver
készítést elősegítő funkcióját és mélyebben elsajátítják az objektumorientált szemlélet alapjait, mely
a hatékonyan szoftverfejlesztéshez elengedhetetlen. A bemutatott ismeretek gyakorlati példákkal
illusztráltak, melyek a megértést és az alkalmazás elsajátítását is nagymértékben segítik.

 

Jelen kötet a generikus programozásban használt osztálysablont, általános felépítésű függvényt,
függvénynév túlterhelést,  függvénysablont  és  ezen fogalmak kapcsolatát  ismerteti,  továbbá egy
projekten  keresztül  lépésről-lépésre  bemutatja  ezeknek  a  nyelvi  eszközöknek  a  használatát  és
jelentőségét.  A mintapélda a  könyvsorozat  első kötetében bemutatott  Visual  Studio Community
fejlesztőkörnyezetben kerül megvalósításra, melyben a bemutatott mintapélda implementálható és
összeállítható, a futtatható kód előállítható.

 

Köszönettel  tartozunk  a  kézirat  lektorának,  Kratzmajer  Zoltánnak  szakmai  tanácsaiért  és
módszertani javaslataiért.

 

A Szerzők



Generikus programozás
A generikus programozási paradigma során használt sablonok (templates) és a hozzájuk rendelt

típusok,  mint  formális  paraméterek,  lehetőséget  kínálnak  a  programozók  számára,  hogy  egy
logikailag  egymással  kapcsolatban  álló  osztályok  és  függvények  csoportját  hozzák  létre.  A
könyvsorozat első és második kötetében egy adott függvény paraméter értékeit adott – jellemzően
primitív (integer, double, char, string, bool stb) – típussal használtuk. A generikus programozás
bármilyen más paradigmával (strukturált, objektumorientált) használható, célja, hogy adattípustól
függetlenül képesek legyünk újra felhasználni kódrészleteket. A sablonok lehetőséget kínálnak arra,
hogy  általános  típussal  dolgozzunk,  ahelyett,  hogy  úgynevezett  meghatározott  típusokat
használnánk.  Az  ilyen  jellegű  programozási  technika  alkalmazásánál  a  fordító  (nem  a  futtató
rendszer) feladata, hogy egy sablon helyére megfelelő típussal helyettesítse be a használni kívánt
változót, mindazonáltal fordítási időben szabadon paraméterezhető.

Az osztályok és függvények akkor válnak teljessé, ha azok hívásra kerülnek. A keretrendszer
fejlesztők  gyakran  használnak  sablonokat,  ugyanis,  ha  például  egy  függvényt  fel  szeretnénk
használni  több,  eltérő  típussal,  akkor  nem szükséges  minden  egyes  típus  esetén  új  metódust
implementálnunk, mivel a sablonok használatával elég azt csak egyszer megírnunk és a hívásakor
átadni neki azt a típust, amivel dolgozni szeretnénk.

Összefoglalva a generikus programozás megközelítésének lényege, hogy a sablont és a hozzá
tartozó szemantikát a programozó határozza meg, minden egyéb a fordítóprogram felelőssége. Az
osztályokat, függvényeket nemcsak értékekkel, hanem egy vagy több típussal is paraméterezünk.
Generikus  programozás  növeli  az  újrafelhasználás  mértékét,  hiszen  típusoktól  független
algoritmusokat  lehet  a  segítségével  megvalósítani.  Szokás  parametrikus  polimorfizmusnak  is
nevezni. A C++ nyelven függvény- és az osztálysablonok (templates) készítésével valósítható meg a
többféle típussal történő paraméterezés, mint például egy osztálysablon esetén:

template <class T> Osztálynév<T>::Függvénynév(T paraméter).

Osztálysablonok
A típussablonnal paraméterezett osztály (generic class),  lehetővé teszi,  hogy más osztályok

definiálásához a paraméterezett  osztályt felhasználjuk,  ezáltal  egy adott osztálydefiníció minden
típus esetén alkalmazható lesz. Tehát az osztály példányosítása során átadjuk azt a típust, amellyel
használni szeretnénk az osztályunkat, majd ha más típussal szeretnénk tovább dolgozni, akkor nincs
más teendő, mint új objektumpéldány létrehozása és a megfelelő típus átadása.

A fentebb megismert osztálysablon fogalmak gyakorlati  elsajátításához a következőkben leírt
minta feladat tervezését és implementálását végezzük el. A típussablonnal paraméterezett osztály
(generic  class),  lehetővé  teszi,  hogy  más  osztályok  definiálásához  a  paraméterezett  osztályt
felhasználjuk, ezáltal egy adott osztálydefiníció minden típus esetén alkalmazható lesz. Tehát az
osztály példányosítása során átadjuk azt a típust, amellyel szeretnénk használni az osztályunkat,
majd ha más típussal szeretnénk tovább dolgozni, akkor nincs más teendő, mint új objektumpéldány
létrehozása és a megfelelő típus átadása.

A fentebb megismert osztálysablon fogalmak gyakorlati  elsajátításához a következőkben leírt
minta feladat tervezését és implementálását végezzük el.



Mintapélda Visual Studio Community fejlesztőkörnyezetben
Írjunk  egy  Ikozaéder  osztályt  (Ikozaeder),  amely  számításokat  végez  a  poliéderen.  Vegyük

figyelembe, hogy az „ikozaéder” szó alatt szabályos ikozaédert értünk, amely az öt platóni vagy
szabályos  test  egyike,  konvex,  szabályos  poliéder  és  húsz  háromszöglap  alkotja,  amelyekből  a
csúcsokon öt-öt találkozik. Az osztály adattagjai a következőek:

 

a, a szabályos ikozaéder él hossza.

 

Ügyeljünk az egységbezárás elvére, tehát az adattag(ok) private elérésűek legyenek!

 

Valósítsuk meg az osztály metódusait:

Írjuk meg az osztály konstruktorát, mely kötelező jelleggel paraméterül várja a szabályos
ikozaéder  él  hosszát.  A  konstruktor  megvalósításnál  alapértelmezett  paraméteres
konstruktort  használjunk.

Írjunk egy FelszinSzamol() függvényt, amely az alábbi képlet segítségével:

kiszámolja a szabályos ikozaéder felszínét (A).
Írjunk egy TerfogatSzamol() függvényt, amely az alábbi képlet segítségével:

kiszámolja a szabályos ikozaéder térfogatát (V).


