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1 Úvod 
 

Tato skripta vznikla jako pruvodce pro výuku predmetu Objektove orientovaného 
prograrnování, prípadne Technologie programování. Hlavní duraz je kladen na objasnení 
výchozích principu a pojmu z oblasti objektove orientovaného prograrnování (OOP) a jejich 
realizaci s využitím programovacího jazyka C++. Autori se snažili tato skripta psát lehkou a 
nenásilnou formou tak, aby student pochopil základní problematiku programování v C++. 
Tato skripta jsou tedy urcena predevšfm pro zacátecníky, ale veríme, že i student cástecne 
znalý OOP v nich nalezne neco nového a užitecného. 

 
Celá problematika je rozdeleno do nekolika kapitol: v úvodní cásti jsou zopakovány 

nektere základní programovací techniky se zamerenfm predevším na ukazatele (pointery) a 
dynamickou alokaci pameti. Problematika ukazatelu je považována za jakýsi základ 
programování, proto jí je venován pornerne velký prostor. Ve druhé cásti je objasnena 
nejnutnejší podstata objektového programování a jsou zde vysvetleny i základní pojmy, bez 
kterých se pri tomto druhu programování nelze obejít. V následujících kapitolách jsou 
osvetleny a podrobne probrány základní struktury nástroju OOP - zapouzdrení, dedicnost a 
polymorfismus. Dále jsou zde uvedeny a priblíženy neméne duležité pojmy jako genericita, 
pretežování, datové proudy a výjimky. Dodatecnou soucástí techto skript tvorí i kapitola, ve 
které mohou studentí pochopit podstatu programování pro prostredf Windows a ve strucnosti 
se rnohou seznámit s objektovými zapouzdreními API Windows: OWL a MFC. 

 
Predpokládáme, že je student obeznámen se základními principy prograrnovacího jazyka 

C a má alespon malé zkušenosti s využíváním vývojového prostredf Microsoft, príp. Borland. 
(Inprise). Vzhledem k rozsáhlosti problematiky není možné se v techto skriptech vracet k 
úplným základum jazyka C. 

 
V prúbehu studování techto skript je možné narazit na nekteré samostatné zdrojové kódy 

programu. Aby je nemusel student celé opisovat, je možné je získat prostrednictvírn e-mailu 
autoru: pokorny@zlin.vutbr.cz, mrazek@zlin.mitbr.cz. 
 
Prejeme všem studentum hodne úspechu pri studování techto skript 
 

Autori 
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2 Historie 
 

Historie programování je proložena neustálým rozporem mezi rychle narustající vý-
konností pocítacu a pomalým nárustem produktivity programátorské práce. Na pocátku 
(ctyricátá léta) se programovalo ve strojovém kódu. V polovine padesátých let byly 
schopnosti pócítacu tak vysoké, že. jim programátori prestali vyhovovat. Zacaly tak vznikat 
první jednoduché prograrnovací jazyky, jejichž príchod. znamenal velký skok v produktivite 
práce. 

Pozdeji naruštaly možnosti pocftacu a tím se zvetšovaly i programy. Objevily se nové 
programovací jazyky a zejména nová metodika: strukturované programování. Tato metodika 
prinesla zvýšení produktivity práce. Jejím základním požadavkem na programátory bylo psát 
prograrny maximálne prehledne a srozumitelne. 

Velkým prínosem strukturovaného programování bylo prosazení návrhu programu 
metodou  shora dolu. Programátor se tak mohl v dané chvíli soustredit pouze na základní 
požadované funkce a nezabývat se podružnými detaily. Složitost programu však stále rostla 
a programátorské týmy se dostávaly stále casteji do problému vyvolaných již samotnou 
složitostí úlohy. Klícovou se zacala stávat otázka datových struktur. Složité datové struktury 
byly zpracovávány v mnoha podprogramech a jakákoliv zmena jejich definice vedla k 
nutnosti prepracování rozsáhlých cástí programu. 

 
Tyto rozpory se snaží rešit objektove orientované programování, jehož nosnou ideou je 

zprehlednení práce s datovými strukturami podobne, jako strukturované programování 
zprehlednilo algoritmy. 

 
Hlavním zlomem v myšlený, který OOP prináší, je zmena nositele aktivity. v dosavadnfm 

prfstupu byly nositelem veškeré cinnosti algoritmy, v OOP se težišle aktivity prenáší na data. 
Pokud jsme napr. dríve chteli otevrft soubor, zavolali jsme podprogram na otevírání souboru 
a predali jsme mu jako parametr jrnéno souboru, který se má otevrít. OOP je prístup opacný 
- požádáme soubor, aby se otevrel, jinýrni slovy aktivní je soubor a jedna z cinností, které 
umí delat je otevrít se. 

Myšlenka objektove orientovaného programování se objevila na prelomu šedesátých a 
sedmdesátých let. Za predchudce je všeobecne považován jazyk Simula 67, který prinesl 
koncepci trídy jako zobecnení tehdejšího zpusobu implementare datových typu. 
Následovníkem Simuly 67 byl systém Smalltalk, který prevzal nekteré její rysy. Smalltalk 
významne ovlivnil vývoj prograrnováni. Programátori mu vdecí za to, že privedl na svet 
objekty a objektove orientované programování (program ve Smalltalku je tvoren objekty, 
které si navzájem poszlají zprávy). 

 
V prubehu sedmdesátých a osmdesátých let zacala vznikat rada dalšfch objektove 

orientovaných jazyku, z nichž nejvíce ovlivnil svet jazyk C++, který je objektove ori-
entovanýrn rozšzrením jazyka C, který se stále pronikave prosazuje jako hlavní pro-
gramovací jazyk let devadesátých. Jeho autorern je Bjarne Stroustrup, pracující u firmy 
AT&T Bell Laboratories, která dala mimo jiné vzniknout operacnímu systému UNIX a s ním i 
jazyku C. 
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Jazyk C s trídami, což predstavovalo v podstate pouze rozšírení jazyka C o práci  s 
objekty, se ukázal jako velrni dobrá cesta prechodu ze sveta klasického programování do 
sveta programování objektove orientovaného. V dalších letech tak vznikla nová verze, která 
dostala nové jméno: C++. První verze jazyka C++ byly všeobecne dostupné již od roku 
1985. 

 
Jazyk rychle získával popularitu a byl postupne vylepšován. Postupne se objevily verze 

oznacované Cfront, ale pozdeji vznikla spolecná norma ANSI/ISO, která byla po relativne 
dlouhou dobu ve stádiu návrhu. Momentálnímu stavu také pak odpovídaly implementace v 
jednotlivých vývojových nástrojích. V soucasnosti by již mely jejich nejnovejší verze tuto 
normu irnplementovat plne, protože její konecná verze je známa od roku 1995. Z 
nejznámejších vývojových nástroju mužeme jmenovat Borland C++ 5.0 a C++ Builder 5, 
Visual C++ 6.0 od Microsoftu a Watcom C++ 11.0 od Sybase. 

 
Myšlenkou nadstavby objektové orientace se nechali inspirovat i vývojári firmy Borland, 

kterí podle vzoru jazyka C++ vytvorili objektove orientovanou verzi jazyka Pascal. Ten je 
jazyku C++ syntakticky blízký, ale autori zustali v implementaci objektových vlastností na 
polovine cesty a rozsah rozširených možností objektových vlastností se podtatne nezvetšil 
ani ve verzi 7.0 
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3 Ukazatele 
 
Ukazatele (pointery nebo též smerníky) jsou jedním z typu promenných jazyka C++. 

Vzhledern k jejich castému použití jim budeme venovat celou kapitolu, nebot jsou hnací 
silou programovacího jazyka a jejich použití pridává spoustu programovacích možností. 
Protože jde však o skripta objektového programování, bude zde zamereno jen ve strucnosti 
na jejich základní vlastnosti a možnosti použití. 

 
Každá promenná je v pameti pocítace uložena na nejaké adrese (adresách) a zabírá 

nekolik bytu podle typu promenné. Protože se u bežných promenných používají symbolicke 
adresy, není tato adresa duležitá. U ukazatele je tomu trochu jinak. Ten sám predstavuje 
adresu v pameti a na ní se teprve nachází prfslušná hodnota promenné. Jinak receno, 
ukazatel je promenná uchovávající pametovou adresu. 

 
Tato odlišná interpretace obsahu promenné nás staví pred potrebu vhodným zpusobem 

prekladaci sdelit, že hodnota promenné obsahuje adresu a ne vlastní hodnotu. To se v C 
jazyce vyjádrí pomocí operátoru * (diferencní operátor), takže napr. promenná *Poi se 
stává jakousi symbolickou adresou1. 

 
Pomocí operátoru * mužeme jednak získat obsah na adrese, na níž ukazuje pointer 

(.napr. i=*Poi; ), ale je samozrejme možné i zapsání hodnoty na tuto adresu (napr. 
*Poi=2; ). Zde sí však musíme uvedomit, na jaké místo v pameti zapisujeme; protože 
zápis urcité hodnoty na "nejakou" adresu v pameti, která není pridelena, vede v lepšírn 
prípade ke špatné funkci programu, která nemusí být na pvní pohled patrná, v horším 
prípade k celkové nefunkcnosti programu a "tuhnutí" pocítace. 

 
Buderne se zabývat ukazateli dvojího druhu - ukazatele na objekty (tj. promenné) a 

ukazatele na funkce. V obou prípadech si pocítac pamatuje podle údaju uvedených pri 
definici adresu a typ objektu nebo funkce. 
 

3.1 Ukazatele na objekty 
 
3.1.1 Definice ukazatele na objekt 

 
Ukazatele na objekt se definují stejne jako jiné promenné, jediný rozdíl je v již zmíneném 

operátoru *. Muže tedy vypadat napríklad takto: 
 
int *Poi; 
 
Tímto zpusobem nadefinujerne promennou Poi , která je ukazatelem na int. Casto se 

použfvá definice promenné a ukazatele najednou: 
 
int *Poi, pocet; 

Zde je pouze Poi ukazatel na int, zatímco pocet je promenná typu int. 
 
 

 

 
1 Stejne jako diferencní operátor existuje pojem opacného významu - referencní operátor, který se 
oznacuje znakem & - viz. dále. 
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Pri definici ukazatele se ješte mohou použit speciální modifikátory far. near nebo huge. 
Záleží na tom, jaký pametový model a cílovou platformu použijeme. Když se modifikátor pri 
definici ukazatele nepoužije, prekladac ho zvolí sám. Když se vytvárí program sestavený z 
více modulu, z nichž každý je v jiném pametovém modelu, musí se techto modifikátoru 
použít. 

Stejne tak, jako lze získat hodnotu promenné, jejíž adresu známe, existuje i opacný 
zpusob, tedy získání adresy promenné, která existuje. Adresa libovolné promenné se dá 
získat pomocí referencnfho operátoru &: 
 
int i, *Poi=&i; 
 
což je definice Poi a jeho soucasná inicializace adresou promenné i nebo 
 
Poi=&i; 

 
což je prirazovací príkaz v programu, kdy se ukazateli Poi prirazuje adresa prornenné i . 

 
3.1.2 Používání ukazatele na objekt 

 
Jak jsme již rekli, s ukazateli se pracuje úplne stejne jako s jinými promennými. Ná-

sledující príklad nactení dvou císel z klávesnice a zobrazení menšího z nich približuje 
možnost jejich využití: 

 
#include <stdio.h> 
 
void main (void) 
{ 

int i, j, *Poi; 
scanf ("%d" "%d", &i, &j); 
Poi = (i < j) ? &i : &j; 
printf("Mensi je cislo %d a je ulozene na adrese %X\n" , *Poi , Poi ) ; 

} 
 

V programu jsme nadefinovali tri promenné typu int; z nichž jedna je ukazatelem (Poi). 
Tato promenná je pak nastavena tak, aby ukazovala na promennou i nebo j , podle toho, 
které z císel je menší. Hodnota promenné i (prípadne j) se dá tedy nastavit prímo nebo 
pres ukazatel Poi. Samozrejrne mužeme také vypsat i adresu, na které promenná leží. Tuto 
adresu jsme zde vypsali jako Poi, a tato promenná odpovídá práve &i nebo &j , podle toho, 
které z císel je menší. Zde uvedeme ješte jedno upozornení: protože je promenná Poi 
ukazatel, nesmí se pred ním uvádet znak &. Pokud by tarn totiž byl uveden, predstavovalo 
by to adresu ukazatele, což znací ukazatel na ukazatele (viz. dále). 

 
Co se týká konverzí ukazatelu na jiný typ, snažíme se jim vyhnout, protože s sebou casto 

prinášejí spoustu problému. Pokud se jim však vyhnout nelze, používáme nejcasteji 
explícitní pretypování, napr.: 

 
char *Poi1; 
int  *Poi2; 
Poi1 = (char *) Poi2 ; 
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3.2 Ukazatele a funkce 
 
 
3.2.1 Volání odkazem 

 
Volání odkazem patrí k nejužitecnejším vlastnostem ukazatelu. Ukazatele pak mužerne 

použít, pokud potrebujeme ve funkci trvale zmenit hodnotu skutecného parametru. 
Nepredává se tak hodnota promenné, ale její adresa. 

 
Podstata volání odkazem spocívá v tom, že se v zásobníku vytvorí lokální kopie pro 

uložení parametru. Tato adresa zaniká s ukoncením príslušné funkce a má tu vlastnost, že 
je v ní uložen ukazatel, pomocí nehož se neprímo mení data, která nesouvisí s touto funkcí 
(byly definovány mimo ni a tak nezanikají s jejím koncem).  

 
Následující príklad je funkce pro výmenu obsahu dvou promenných: 

 
void zamena(int *Poi1, int *Poi2) 
{ 

int i; 
i=*Poi1; 
*Poi1 = *Poi2; 
*Poi2 = i; 

} 

 
Funkce zamena() se pak volá se skutecnými parámetry takto: 
 
int j=5, k=6; 
zamena(&j, &k); 

 
Castou chybou volání funkce je zamena(*j , *k). To má za následek provedený zápis na 

adresy adres promenných j a k. 
 
Chybou je i použít volání funkce zamena(j , k). V tomto prípade se bude zapisovat na 

adresy, které jsou dané obsahem promenných j a k. Oba chybné príklady volání vedou ke 
špatné funkcnosti programu, v extrémním prípade k jeho zhroucení. 
 

 
3.2.2 Ukazatele na funkce 

 
Funkce muže vracet také ukazatel na urcitý datový typ. Príkladem muže být funkce 

double *pocitej(double a, double b). 
 
Nekdy se také definuje promenná jako ukazatel na funkci, která vrací nejaký typ. Tím 

muže být napríklad funkce int (*Pfunkce) (). V tomto prípade se tedy musí uvést 
závorky kolem jména funkce, protože bez nich by tento príklad deklaroval funkci, která by 
vracela ukazatel na int. 
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Následující príklad demonstruje ukázku využití ukazatele na funkci: 
 

#include <stdio.h> 
 
int soucet (int a, int b) 
{ 
  return (a+b); 
} 
 
int rozdil (int a, int b) 
{ 
  return (a-b); 
} 
 
void main(void) 
{ 
  int promenna; 
  int i, j; 
  int (*Pfunkce)(int, int); 
 
  printf("Chcete scitat(1) nebo odecitat(2)?: "); 
  do { 
    scanf("%d", &promenna); 
  }whíle(promenna!= 1 && promenna!== 2); 
 
  Pfunkce = (promenna==1)? &soucet: &rozdil; 
  printf("\nZadejte dve cisla: "); scanf("%d %d", &i, &j); 
  printf("vysledek je %d . \n", Pfunkce(i,j)); 
} 
 
 

Pocítac se tedy nejdríve zeptá, jaká operace se má provádet a podle toho se nastaví 
ukazatel na funkci (*Pfunkce) () soucet nebo rozdil. Poté se nactou dve císla, která 
se použijí jako parametry volané funkce. Výsledek se vypíše na obrazovku. 
 

3.2.2.1 Funkce jako parametry funkcí 
 

 Obcas se mužeme setkat s funkcí, která muže mít jako nekterý z parametru jinou 
funkci. To približuje následující príklad: 
 
#include <stdio.h> 
 
int funkce1(int x) 
{ 
  return (x*x-6); 
} 
 
int funkce2(int x) 
{ 
  return (x^3+11); 
} 
 
void reseni(int dolni, int horni, int krok, int (*Pfunkce)(int)) 
{ 
  int i; 
  for(i=dolni; i<=horni; i+=krok) 
      printf("%d\t %d\n", i, (*Pfunkce)(i)); 
} 
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void main(voíd) 
{ 
  reseni(-5, 5, 1, funkce1); 
  reseni( 10, 20, 2, funkce2); 
} 
 

Ve funkci reseni je tedy posledním parametrem promenná jako ukazatel na funkci, která 
vrací typ int. Pri volání se uvede v parametru jen jméno  funkce, ale predává se ukazatel na 
ni. 

 

3.3 Ukazatel na ukazatele 
 
Na promennou typu ukazatel mužeme take vytvorit ukazatele. Vytvorí se tak ukazatel 

na ukazatele. Samozrejme musíme prekladaci nejakým zpusobem sdelit, že se jedná o tento 
typ. To se provede pridáním dalšího znaku 

 
#include <stdio.h> 
 
void main (void) 
{ 
  int i, *Poi , **PoiPoi; 
 
  Poi=&i; 
  PoiPoi=&Poi; // totez by bylo *PoiPoi=Poi;  
               // nebo *PoiPoi=&i; 
  **PoiPoi=16; 
 
  printf("obsah promenne i je %d\n", i); 
} 

 
V tomto programu je provedeno prirazení ukazatele Poi  a ukazatele na ukazatele 

PoiPoi promenné i tak, aby šlo k této promenné jejich prostrednictvím pristupovat. Proto se 
príkazem **PoiPoi=16; mení obsah promenné i, která se na konci programu vypisuje. 

 
3.4 Aritmetika s ukazateli 

 
V Jazyce C++ mužeme s ukazateli provádet nekteré aritmetické operace. Seznam 

platných operací, které lze s ukazateli provádet je následující: 
 

- porovnávání ukazatelú 
- scítání(odecítání) ukazatele a císla 
- odecítání dvou ukazatelu 
 

Pri použití aritmeticky pri práci s ukazateli je zapotrebí se blíže seznámit s operátorem 
sizeof. Ten zjištuje velikost datového typu v bajtech. Používá se velice casto s ukazateli 
pro zjištení velikostí objektu, na které jsou ukazatelé nasmerovány.  

 
Príklad: 

int i, *Poi ; 
i = sizeof(*Poi ) ; 
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Tento príkaz provede prirazení promermé i pocet bajtu pro uložení objektu, na který 
ukazuje Poi, tedy objektu typu int. Pokud by vypadal príkaz i=sízeof(Poi);, znamenalo 
by to, že v promenné i bude pocet bajtu nutných pro uložení ukazatele na typ int. 

 
3.4.1 Porovnávání ukazatelu 

 
Pro porovnávání ukazatelu je možné aplikovat operátory >, >=, <, <=, == a !=. Po-

rovnávací výrazy typu Poi1<Poi2 mají smysl predevším v prípade, jestliže oba ukazatele 
jsou nasmerovány do stejného úseku pameti (napríklad na jedno pole). Tento výraz má 
hodnotu 1 (TRUE), pokud je Poi1 (adresa) menší než Poi2 nebo 0 (FALSE) v ostatních 
prípadech. 

S ostatnírni operátory se pracuje podobne. Pri srovnávání je potreba dát pozor, aby se 
srovnávaly ukazatele stejných typu. Pokud je potreba srovnat ukazatele ruzných typu, 
musíme je explicitne pretypovat. 

 
 
3.4.2 Scítání (odecítání) ukazatele a císla 

 
Na ukazatele je mužeme aplikovat i operátory +, ++, -, --, +=, -=. Operátor 

pricítání posune ukazatel o daný pocet bytu dopredu, operátor odcítání naopak dozadu. To, 
o kolik se bude posunovat záleží na velikosti datového typu ukazatele, takže pokud je dán 
napríklad príkaz 
 

*(pole+4)=3; 
 
bude se hodnota 3 ukládat na adresu pole+4 * sizeof(*pole). Pro snazší vysvetlení 
mejme následující definice: 
 
char *Poi1 = 20; 
int *Poi2 = 20; 
float *Poi3 = 20; 
 
Zpocátku ukazují všechny ukazatele na adresu 20. Po inkrementaci bude platit 
 
Poi1 + 1 =11 //sizeof(char) =1 
Poi2 + 1 =12 //sizeof(int) =2  
Poi3 + 1 =14 //sizeof(float) =4 
 

Pokud však nekterý z ukazatelu pretypujeme, zmení se velikost objektu podle nového 
typu. 

 
3.4.3 Odecítání dvou ukazatelu 

 
Operátor pro odecftání dvou ukazatelu slouží k urcení vzdálenosti v pameti mezi nimi. 

Výsledek není v bytech, ale opet ve velikosti typu promenných ukazatelu (musí být stejného 
typu). To nám prináší použití predevším pro výpocet vzdálenosti dvou prvku pole. 
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Následující príklad znázornuje hledání znaku "*": 
for (Poi1 = Poi2; Poi1 != ‘*’; Poi1++) 
  ; 
printf("%d", Poi1-Poi2+1); 

 
 
3.5 Dynamická alokace pameti 
 
Dynamická alokace pameti predstavuje zpusob ovládání pameti v C++. V samotném 

jazyku C není zpusob dynamické alokace pameti príliš rozvinutý a jazyk C++ tuto 
mezeru pomerne schopne zaplnuje. 

 
Pri dynamické alokaci pameti (za chodu programu)  je pamet o žádané velokosti 

vyhrazena pro použití pro danou aplikaci. K této pameti lze libovolne pristupovat 
prostrednictvím ukazatelu. Nove alokovaný blok v pameti existuje po urcitou dobu - 
hovoríme o tom, jako o životnosti dat.  Životnost dat pretrvává od doby pridelení pameti až 
po její uvolnení, prípadne konec programu. 

 
V jazyce C je možné pridelení i navrácení pameti rešit dvojím zpusobem. Starší metodou 

pomocí funkcí jazyka C, nebo pomocí operátoru jazyka C++. Alokace pomocí operátoru se 
provádí v prípade vytvorení jednoho nebo více objektu konkrétního typu. Naproti tomu 
pridelení pameti pomocí funkcí jazyka C se hodí predevším v prípadek je-li potreba vytvorit 
netypovou oblast, která bude specifikována poctem bytu. V jednom programu lze alokovat i 
dealokovat pamet obojím zpusobem. 

 

 
3.5.1 Alokace a dealokace pameti pomocí 

operátoru new a delete 
 

Jak jsme již zmínili v predchozím odstavci, výhodným zpusobem, jak dynamicky alokovat 
pamet, je využití pomocných operátoru. Tyto operátory (new a delete) je možné pretežovat 
stejne jako operátory ostatní (viz. kapitola 4.5). 
 
 Operátor new slouží k alokaci objektu daného typu v pameti. Jeho návratovou 
hodnotou je ukazatel na nove alokovaný objekt v pameti. Dynamicky lze alokovat instanci 
libovolného typu. Napríklad pro alokování jednoho prvku typu int lze psát: 
 
int *Poi = new int; 

 
Na zacátku kapitoly o dynamické alokaci pameti jsme uvedli, že je potreba po ukonceni 

práce tuto pamet uvolnit. Operátor delete toto provede pro pamet, která byla vvtvorena  
pomocí operátoru new. Dealokaci obycejnného objektu provedeme príkazem: 
 
delete Poi; 
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Pokud uvolnujeme pole nebo retezec, musíme uvést, že jde o tento prípad pomocí 

prázdných hranatých závorek2: 
 
delete [] Pmatice; 
 

Následujií príklad približuje použití operátoru pri kopírování retezce. Nejprve se pomocí 
operátoru new provede dynamická alokace pameti, kam se uloží kopie retezce nacteného    
z  klávesnice: 

 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
char *copy_string(char *Pstring)  
{ 

char *Pnewstring; 
Pnewstring = new char [strlen(PString)+1]; 
strcpy(Pnewstring, Pstring); 
return Pnewstring; 

} 
 
void main(void) 
{ 

char str[51] , *copystr; 
 

printf("Zadejte retezec: (max. 50 znaku): "); 
gets(str); 
copystr = copy_string(str); 
printf("\n Kopie retezce: %s\n", copystr); 
delete [] copystr; 

} 
 

3.5.2 Práce s pametí v jazyce C 
3.5.2.1  Pridelování pameti 

 
Nejcastejší používanou funkcí pro alokaci pameti slouží funkce malloc(), která má  

jeden parametr, udávající pocet bajtu, které se mají pridelit. Vrací se ukazatel na void, 
predstavující adresu prvního prideleného prvku. Pokud není v pameti dostatek místa, vrací 
se hodnota NULL. 

 
Pri alokaci pameti si musíme uvedomit, že je vecí operacního systému, kolik pameti se 

doopravdy pridelí. Skutecnost je vetšinou taková, že se pamet prideluje nejcasteji po blocích 
(v MS-DOSu jsou to tzv. paragrafy, což jsou násobky 16 bytu). Ve skutecnosti to muže 
znamenat, že budeme-li se alokovat velké množství rnalých úseku pameti. rnuže dojít k 
jejírnu úplnému obsazení, prestože nemusí být zaplnena celá. Protože muže dojít k jejímu 
zaplnení i z jiných duvodu, je dobrým zvykem testovat návratovou hodnotu pri každém 
pridelování a nespoléhat se na to, že pameti musi být dostatek. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 U starších verzí se musela v závorce uvádet velikost pole. Od verze AT&T 2.1 se již neuvádí. 
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Následující príklad znázornuje správné použití funkce malloc: 
 
int *Poi; 
if ((Poi = (int *) malloc (100)) == NULL) 
{ 
  printf("Nedostatek pameti!\n"); 
  exit(1); 
} 

 
Nekdy potrebujeme alokovat pamet pro n prvku, z riichž každý má velikost size. K tomu 

slouží funkce calloc(n, size), která alokuje toto pole prvku. Obcas se také v praxi 
vyskytne potreba alokovat vetší pametový prostor než jeden segment (64 KB). Pro tento 
úcel se používají funkce farmalloc a farcalloc. Se všemi ternito funkcemi se pracuje 
stejne jako s funkcí malloc. Nutno dodat, že segmentace pameti nás však u 
dvaatricetititových platforem (Win32, OS/2, všechny UNIXy) nemusí trápit. 

 
Velikost alokované pameti mužeme zmenit pomocí funkce realloc. Ta umožnuje zvetšit 

nebo zmenšit úsek pameti, která byla alokována funkcemi malloc, calloc nebo realloc. 
Obdobne existuje funkce farrealloc pro funkce farmalloc, farcalloc (farrealloc). 
Funkce realloc a farrealloc mají dva parametry, kde prvním z nich je ukazatel na 
alokovaný blok pameti, jehož velikost se má menit a druhýrn je nová velikost pameti. 

 
 

3.5.2.2 Uvolnování pameti 
 
Pokud již nebudeme potrebovat pridelenou pamet, je potreba ji uvolnit. Z úsporných 

duvodu není vhodné cekat, že se to provede po skoncení programu. Pro uvolnení pameti 
slouží funkce free(), jejímž parametrem je ukazatel na typ void, který ukazuje na zacátek 
alokovaného bloku. S touto funkcí je spojena jedna skutecnost, kterou si musíme uvedomit - 
funkce free() nemení hodnotu svého parametru. To znamená, že ukazatel je stále 
nasmerován na úsek pameti, která se uvolnila a s pametí lze stále pracovat, i když už ve 
skutecnosti programu nepatrí, což nám muže zpusobit problémy. 

 

3.6 Príklad pro práci s ukazateli 
 
Ukazatele se velice casto použfvají ve spolupráci s poli a strukturami. Následující príklad 

je ukázkou možností využití pro práci se strukturami. Tento program postupne vykresluje 
bod po bodu krivku, která se po urcité dobe smaže: 
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> // nutné pro funkci getch()  
#include <dos.h>  // nutné pro funkci delay()  
#include<stdlib.h>  // zde jsou všechny funkce pro alokaci pameti  
#include<time.h>  // nutné pro randomize()  
#include<graphics.h> 
 
typedef struct bod  
{ 
unsigned short x; 
unsigned short y; 
unsigned int color; 
struct bod *Pnext; 
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} Bod; 
typedef unsigned short ushort; 
Bod *Pfirst, *Plast; 
 
void init_point(void) 
{ 

if ((Plast = Pfírst = (Bod *)malloc (sizeof(Bod)))==NULL) { 
closegraph(); 
printf("Nedostatek pameti\n"); 
exit(1); 

} 
Pfirst->x = Pfirst->y = Pfirst->color = 0; 
Pfirst->Pnext = Plast; 

} 
void add_point (ushort x, ushort y, ushort color) 
{ 

if ((Plast->Pnext = (Bod *)malloc (sizeof (Bod)))==NULL) { 
closegraph(); 
printf("Nedostatek pameti\n"); 
exit(l); 

} 
 Plast = Plast->Pnext; 
 Plast->x = x; 
 Plast->y = y; 
 Plast->color = color; 
 Plast->Pnext = NULL; 
 putpixel(x, y, color); 

} 
void destroy_points(void) 
{ 

while (Pfirst) { 
Plast = Pfirst->Pnext; 
free(Pfirst); 
Pfirst = Plast; 
putpixel(Pfirst->x, Pfirst->y, 0) ; 
delay(15); 

}  
Pfirst=NULL; 

} 
 
void main(void)   // hlavní program 
{ 

int x, y, color=5, c; 
int gdriver = DETECT, gmode; 
 
clrscr(); 
randomize(); 
initgraph(&gdriver, &gmode, ""); 
if (graphresult() != grok) 
{ 
 printf("Graphics error\n"); 
 exit(1); 

    } 
    
   init_point(); 
 
   y=getmaxy()/2;   // zacina se uprostred obrazovky 
   for(x=0; x<=getmaxx(); x++) 
   { 
     if((c=rand()%100)>49) { // z 50% se cara nebude menit 
        if(c>74 && y!=0) { // z 25% bude cara narustat 
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          y--; 
         add_point (x, y, color); 
         delay(15); 
         continue; 
       } 
     if(c<75 && y!=getmaxy())   { // z 25% bude cara klesat 
         y++; 
         add_point ( x, y, color); 
         delay(15); 
         continue; 
     } 
     add_point(x,y,color); 
     delay(15); 
     continue; 
   } 
    
   add_point (x,y,color); 
   delay(15); 
  } 
 
  delay(1000);   // chvili pockej 
  destroy.points();  // smaz krivku 
  closegraph(); 
} 
 

Na zacátku jsme definovali strukturu Bod, která mí krome clenu pro polohu x, y a barvy 
color deklarován i ukazatel na sebe samou Pnext. Funkce init_point() provádí pocátecní 
inicializaci. Zde vyhradíme pamet pro obe instance Pfirst a Plast a priradíme pocátecní 
hodnoty. Hnací silou pri vykreslování je funkce add_point. Ta se volá pri každém 
vykreslování bodu. V tele této funkce se nejdríve alokuje pamet pro novou strukturu Bod, 
následne se priradí jejím prvkum hodnoty parametru této funkce a nakonec se bod vykreslí. 

 
Funkce destroy_points provede uvolnení pameti ve které jsou uloženy souradnice bodu a 

zároven bod smaže z obrazovky. V hlavní smycce programu je inicializace grafického 
rozhraní s následným urcením, kam a jakou barvou se budou body vykreslovat. Zmena  
y-ových souradnic je dána vygenerovaným náhodným císlem. 

 

3.7 Základní pravidla pro práci s ukazateli 
 
Na záver této kapitoly provedeme strucné shrnutí, jak by se melo pracovat s ukazateli. 

Základním pravidlem je, aby bylo kdekoliv v programu patrné, že promenná je ukazatel a 
rnohlo se tak s ní také tak pracovat. Z toho vvplývá doporucení, oznacovat ukazatele stejne.  
V techto skriptech jsme ve všech oznaceních pro promenné typu ukazatel použili velké 
pocátecni písmeno "P" (pointer). V literature (napr. [8]) se udává oznacení "p_" na zacátku 
promenné. Lze se setkat i s jiným odlišením ukazatele . Rozhodne je ale doporucené, zvolit 
si nejaké oznacení, aby bylo pozdeji kdekoliv v programovém kódu zretelné, o jaký typ 
promenné jde. 

 
Když už je patrné, že promenná je typu ukazatel, nastává další problém. Správným 

zpusobem s ním naložit. Jak jsme již uvedli, pomocí ukazatelu se zasahuje primo do pameti, 
není tedy problémem, zapisovat nekam, kam se nemá a vyvolat tak chybnou funkci 
programu. Tato chvba se obecne hledá velice špatne, tak by se pri používání ukazatelu 
melo užívat nekolik zásad: 
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• Inicializace ukazatele. Po jeho nadefinování, ukazuje ukazatel na dosud neurcenou 

adresu. To muže zpusobit nemalé komplikace, proto je vhodné ukazatel po definic ihned 
inicializovat. 

 
• Pokud to jde, vyvarovat se použití ukazatele na lokální promenné, jejichž platnost koncí 

s vystoupením z tela funkce. 
 
• Používat co nejméne pretypování ukazatele na jiné typy (platí i pro ukazatele). 
 
• Pri použití ukazatele ve spolupráci s poli, hlídat zacátek i konec pole, aby ukazatel pri 

posunu po tomto poli neprekrocil jeho rozsah. 
 
• Pri práci s pametl (a retezci) je treba dát pozor, abv funkce provedla presun, výmaz nebo 

nactení správného poctu bytu ze správné oblasti. 
 
• Neukládat do retezce nebo pole více položek, než na kolik byli definovány. 
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4 Objektový prístup 
 
Objektový prístup prevažuje v programování již nekolik let a vzhledem k vysokému 

tempu, kterým postupuje vpred výpocetní technika, mužeme tento fakt považovat za dukaz 
užitecnosti a použitelnosti takového prístupu. Prináší totiž nekolik výhod: v prvé rade je to 
možnost velmi názorného a elegantního popisu rešeného problému a vubec okolního 
prostredí. Modularita objektove pojatého projektu zarucuje velmi efektivní spolupráci clenu 
pracovních skupin a nelze opomenout také oopetovné využití kódu. Nekteré prameny 
uvádejí, že znovuvyužitelnost dosahuje u firem dlouhodobe využívajících objektového 
prístupu až osmdesát procent!  

 
Jak již název napovídá, základním kamenem objektove pojatého programu je objekt. 

Ruzné programovací jazyky operují s ruzným názvoslovím, takže v C++ se setkáme s 
oznacením trída, které také budeme dále používat. Z pohledu C++ je trída strukturou, jejímž 
príkladem muže být treba i seskupení nekolika promenných: 
 
struct Mystruct 
{ 
  int m_a; 
  int m_b; 
} 
 

Z pohledu cloveka znalého programování v "cistém" C tedy nic nového, vlastne jen 
zmena terminologie. Jazyk C++ jako rozšírení jazyka C, však prináší neco nového. Trfda 
deklarovaná klicovým slovem struct (a také kllcovými slovy union a class, jak uvidíme 
pozdeji), muže krome clenských prvku, tedy dat, obsahovat také clenské funkce, tedy slovy 
C++ metody. Toto je velmi výhodné spojení dat a kódu .operujícího nad temito daty a 
umožnuje zprehlednit celý projekt. Pridejme tedy tríde Mystruct rnetodu, která vrátí soucet 
jejich dvou clenu: 

 
struct Mystruct  
{ 
  int m_a; 
  int m_b ; 
 
  int Sectí() 
  { 
    return m_a + m_b; 
  }; 
}; 
 

Zde definujeme metodu prímo v definici trídy. V prípadech jako je tento, kdy je telo 
metody jen velmi krátké, je výhodné a prehledné spojit deklaraci s definicí. V ostatních 
prfpadech je však práve z duvodu prehlednosti výhodnejší definovat metody vne definice 
trídy. Ta se vytvárí spojením identifikátoru trfdy a metody navzájem oddelených ctyrteckou: 
 
struct MyStruct 
{ 
  int m_a; 
  int m_b; 
 
  int Secti(); 
}; 
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int MyStruct::Secti() 
{ 
  return m_a + m_b; 
} 
 

Vetšinou se pak definice tríd umistuje do hlavickových (header) souboru (prípona *.h) a 
definice metod do modulu se samotným kódem (s príponou *.cpp nebo na systémech typu 
UNIX *.cc). 

 
Na tríde Mystruct jsme sá ukázali príklad definice trídy. Na kratickém prlkladu si 

ukažeme, jak vytvorit instanci této trídy, tedy jejího konkrétního prislušníka, protože trida je 
jen jakýmsi obecnýn schématem. 

 
Pro pochopení pojmu trída a instance trídy si uvedme príklad: slovo strom je pouze 

obecným pojmem, který „nezosobnuje“ žádný konkrétní strom. Instancí stromu je pak 
jakýkoliv konkrétní strom, treba ten rostoucí pred ctenárovým oknem (autori predpokládají 
existenci alespon jednoho stromu pred ctenárovým oknem). Les je pak skupinou mnoha 
instancí konkrétních stromu. 

 
V následujícím príkladu predpokládejme, že modul, ve kterém se nachází funkce main, 

má prístupnou deklaraci a definici naší trídy MyStruct: 
 

int main() 
{ 
  // vytvoreni dvou instanci tridy MyStruct 
  MyStruct myStruct1, myStruct2; 
 
  myStruct1.m_a = 1; 
  myStruct1.m_b = 2; 
 
  myStruct2.m_a = 3; 
  myStruct2.m_b = 4; 
 
  // po inicializaci se obe instance liší hodnotami clenských prvku 
 
  return 0; 
} 
 

Zde jsme tedy vytvorili dve instance trídy MyStruct, které užmají „svuj vlastní život“, tak 
jako vedle sebe mohou rust dva stromy - jeden listnatý a druhý jehlicnatý, dve ruzné 
instance spolecné trídy strom lišící se svými vlastnostmi. 

 
Základní pojmy jsme si tedy vysvetlili na tríde deklarované pomocí klícového slova 

struct. Stejne tak bychom v tornto jednoduchém príkladu mohli použít i strukturu 
deklarovanou klícovým slovem union nebo class. První dve (tedy struct a union) zná i 
jazyk C, ovšem class, cesky trídu zná pouze jeho rozšírení C++. Je jasné, že všechny tyto tri 
struktury nemají stejné vlastnosti - liší se prístupovými právy ke svým clenum, jak budeme 
moci poznat v nasledující kapitole o zapouzdrení. 

 
Pred záverem této kapitoly bychom chteli zduraznit, že se jedná o kapitolu klícovou k 

pochopeni objektového prístupu v C++, tedy k pocllopení toho, že trída sdružuje data a 
výkonný kód do jednoho nedelitelného a funkcího celku a že lze pracovat až 
s konkrétními instancemi tríd. 
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Nyní si krátce popišme tri základní výhody, které nám prináší objektový prístup: 
 
• zapouzdreni 
• dedicnost 
• polymorfismus 
 

Než si tyto výhody nebo vlastnosti popíšeme trochu podrobnejiv samostatných kapitolách, 
uvedme krátké vysvetlení.  

 
Zapouzdrením  rozumíme tu vlastnost, že k clenum trídy je k možný prístup pouze pres 

definované rozhraní a ne jinak. Dedicnost nám umožnuje od základních (rodicovských) tríd 
dedením odvozovaz potomky, tedy trídy rozširující nebo pozmenujícíí vlastnosti svých 
rodicu. Polymorfismus je trošku takový prekladatelský oríšek, ale v zásade by se tato 
vlastnost dala vyjádrit ceskýrn slovem mnohotvárnost. .Krátce receno umožnuje pracovat s 
ruznými trídami stejným zpusobem. 

 

4.1.1 Definice metod 
 
Jak je provádena definice metod jsme se již dozvedeli. Pro úplnost znovu zopakujeme,  

že se vytvárí spojením identifikátoru trídy a metody navzájem od sebe oddelené ctyrteckou.  
Pro vetší efektivnost programování je však ješte nezbytné abychom si uvedomili, že metody 
mají ješte skrytý parametr, kterým je konstantní adresa objektu, jehož metodu jsme volali. 
Tento parametr se jmenuje this o mužeme se na nej kdykoliv odvolávat. Samotné použití 
takového identifikátoru se nepoužívá príliš casto; pouze v prípadech, kdy identifikátory 
parametru nebo lokalních promenných byIy shodné s identifikátory složek dané trídy. 

 
Násedující príklad nám priblíží zpusob použití parametru this a nekteré další nové 

konstrukce: 
 
#include <iostream.h> 
 
struct Bod { 
  int X; 
  int Y; 
 
  int Getx() {return x;} 
  int GetY(); 
  void SetXY(int X, int Y); 
}; 
 
inline int Bod::GetY() 
{ 
  return Y; 
} 
 
void Bod::SetXY(int X, int Y) 
{ 
  this->X = X; 
  this->Y = Y; 
} 
 
int main(void) 
{ 

Bod a, b; 
a.SetXY(1,2); 

 
  cout « a.getX() « endl;  // tento príkaz provádí výpis na obrazovku  
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// více informací se dozvime v kapitole 
  return 0; // o datových proudech 
} 
 

Také jsme už naznacili, že jazyk C++ dovoluje definovat tela metod hned uvnitr trídy. 
Takto definované metody jsou pomocí kompilátoru preloženy jako vložené (inline). Pokud 
nebudeme chtít pro prehlednost umístit definici do vlastniho tela trídy a budeme ji chtít mít 
vloženou, stací provést ve vlastnfm tele trfdy pouze deklaraci a príslušnou metodu oznacit 
pomocí klícového slova inline pri její definici (viz funkce GetY()). 

 
Samotný program nemá mnoho funkcí, deklaruje instance tríd a a b s následnou 

inicializací instance a. Té lze však dosáhnout i mnohem efektivneji - pomocí konstruktoru, 
jak se dozvíme v následující kapitole. 

 

4.1.2 Konstruktor a destruktor 
 
Ješte než zacneme vysvetlovat všechny tri základní vlastnosti objektového prístupu, 

bude úcelné pohovorit o dvou základních metodách. Tyto metody trída muže, ale nemusí 
implementovat. 

 
 

4.1.2.1 Konstruktor 
 
Jak už název napovídá, je to speciální metoda sloužící ke "konstrukci" instance trídy. Je 

volána na zacátku oboru platnosti instance pri její deklaraci nebo pri dynamické alokaci - 
tedy pri jejím vzniku. Má za úkol pro vytvárenou instanci vyhradit místo v pameti a uvést ji do 
takového stavu, abychom ji pak mohli v plné míre používat. 

 
Konstruktor deklarujeme stejne jako metody, avšak jeho jméno musí být shodné se 

jménem tridy. Tato rnetoda také nesmí mít návratovou hodnotu, to znamená, že nesmí 
vracet ani typ void. Pri definici konstruktoru je možné použít i implicitních hodnot 
parametru. 

 
V následující ukázce programu bude mít trída Komplex dva konstruktory: 
 

struct Komplex { 
  double Re, Im; 
    Komplex() {Re = Im = 0;} 
 
    Komplex(double x, double y) 
    { 
      Re = x; 
      Im = y; 
    } 
}; 
 
 
int main() 
{ 
  Komplex a;  // Konstruktor bez parametru 
  Komplex b(3,4);  // Konstruktor se dvema parametry 
  Komplex c[10];   // Konstruktor bez parametru 
 
  return 0; 
} 
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Který z konstruktoru se bude volat je patrné z komentáru u instancí jednotlivých objektu. 
Z príkladu také vidíme, že pokud chceme využít pole objektu a budeme definovat vlastní 
konstruktory, musíme definovat konstruktor bez parametru (tzv. implicitní). V našem prípade 
je objekt c vytvoren konstruktorem bez parametru, budou tedy všechny datové složky 
vynulovány. 

 
Pro definici konstruktoru jinak platí všechna pravidla jako pro ost:atní rnetody, vyjma výše 

zmínené návratové hodnoty. Trída muže mít neomezený pocet konstruktoru lišících se 
poctem a typem parametru. Prekladac pak podle parametru sám urcuje, který konstruktor 
bude volán. Je-li konstruktor bez parametru, prázdné závorky se pri instanci neuvádejí (viz. 
predchozí príklad). 

 
Protože je konstruktor volán na pocátku oboru platnosti instance trídy, je to ideálmí misto 

pro ruzné inicializace. Pokud napríklad hodnoty nejakých clenských prvku nastavujeme až 
na jiném mfste, je vhodné priradit jim v konstruktoru nejaké implicitní hodnoty. Také je zde 
vhodné místo pro dynamickou alokaci apod. 

 
Na záver kapitoly o konstruktorech zde ješte uvedeme zmínku o dvou typech 

konstruktoru, které mají vyjímecné postavení: 
 
Bezparametrický konstruktor je takový, který nemá žádné parametry nebo všechny 

jeho parametry mají definovanou implicitní hodnotu. Tento konstruktor generuje prekladac 
automaticky, pokud si ve tríde nedefinujeme nejaký vlastní libovolný. Konstruktor 
vygenerovaný prekladacem provádí pouze nejnutnejší akce, jako je vyhrarzení místa pro 
definovanou instanci. 

 
Kopírovací konstruktor je konstruktor, který rná pouze jeden parametr a témto 

parametrem je odkaz na promennou stejného typu jako je on sám. V prípade potreby si jej 
také umí vytvorit implicitne prekladac, který vyhradí pamet pro nový objekt u zkopíruje složku 
po složce obsah svého parametru do konstruovaného objektu. Rozdil proti 
bezparametrickému konstruktoru je ten, že si ho prekladnc dokáže vygenerovat i v prípade, 
že už jsme definovali nejaké konstruktory vlastní. 

 
 
4.1.2.2 Destruktor 

 
Destruktor je metoda doplnková ke konstruktoru. Stejne jako mají konstruktory za úkol 

pripravit vytvárené instance do pracovního stavu, úkolem destruktoru je uklidit vše do 
takového stavu, ve kterém je možné bez rizika pokracovat v dalším behu prograrmu. 

 
Destnuktor mužeme volat explicitne, ale v drtivé vetšine pírpadu je volán implicitne na 

konci oboru platnosti instance trídy - tedy napríklad pri odchodu z metody, kde je instance 
lokální promennou nebo pri dealokaci dynamicky alokované instance. 
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Destruktor muže být v každé tríde nejvýše jeden a je vždy bez parametru. Stejne jako 
konstruktor má predepsané jméno. které je tvoreno jménem trídy predcházenýrn tildou (viz 
níže). Také nesmí mít žádnou návratovou hodnotu. Uvedme si príklad destruktoru. V tomto 
prípade bude typicky ukázkový, tedy bez praktického významu. 

 
struct MyStruct 
{ 
  int m_a; 
  int m_b; 
 
  MyStruct(int A, int B); 
  ~ MyStruct(); 
}; 
 
MyStruct::~Mystruct() 
{ 
  m_a = 0; 
  m_b = 0; 
} 
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4.2 Zapouzdrení 
 

Pro popis této vlastnosti je potreba znát, jak trídy C++ pracují s prístupovými právy. Jak 
již bylo receno v minulé kapitole, práve prístupovými právy se liší trídy deklarované klícovými 
slovy struct, union a class. Prístupová práva mají tyto trídy implicitne pridelena a v 
nekterých prípadech je lze menit pomocí klícových slov public, protected a private. 
Jejich význam je následující: 

 
• Public (volne prfstupné): Jednotlivé složky mající tento prístup mohou být používány 

a modifikovány z libovolného místa programu. 
• Private (soukromé): Tyto složky mohou být používány nebo modifikovány pouze v 

metodách objektu, ve kterém jsou definované (výjimkou jsou sprátelené funkce - viz. 
dále). 

• Protected (chránené): Tyto složky mohou být používány nebo modifikovány v 
metodách objektu, ve kterém jsou definované nebo v metodách potomka. 

 
 

Trída deklarovaná pomocí klícového slova struct má implicitne pridelena prístupová 
práva typu public, to znamená, že ke všem jejím clenum máme zvencí naprosto volný 
prístup tak, jak jsme byli zvyklí i v C. Tato práva však lze zmenit pomocí dalších dvou 
klícových slov k tomuto urceným napríklad takto: 
 
struct MyStruct  
{ 
private:  
  int m_a; 
protected: 
  int m_b; 
public: 
  int secti(); 
}; 

 
Cleny m_a a m_b jsou tak pro "okolí" zneprístupneny a mohou s nimi pracovat pouze 

metody trídy MyStruct (v prípade promenné m_b ješte jeho potomci - viz. kapitola o 
dedicnosti). Student se možná podiví použití klícového slova public pred metodou secti, 
když výše bylo receno, že cleny tríd deklarovaných klícovým slovem struct mají implicitní 
prístupová práva typu public. Je to proto, že použijeme-li nekteré ze trí klícových slov pro 
zmenu prfstupových práv, platí tato práva bud až do konce deklarace trídy (tedy po 
uzavírací složenou závorku) a nebo až do dalšího použití nekterého z techto trí klícových 
slov. 

 
Pokud bychom trídu deklarovali klícovým slovem union, budou mít její clenove a metody 

implicitne prístupová práva tak jako trída deklarovaná slovem struct, tedy public, avšak s tím 
rozdílem, že tato práva nelze menit žádným z klícových slov public, private nebo protected. 

 
Trída deklarovaná klícovým slovem class má naopak všechny své cleny a metody 

implicitne typu private, pricemž je lze libovolne menit stejne jako u trídy struct. A práve z 
tohoto duvodu jsou trídy tohoto typu v C++ nejužívanejší - implicitne totiž zajištují 
zapouzdrení svých clenu, což je jeden z požadavku objektového prístupu. Jednou z castých 
zacátecnických chyb je zapomenutí zprístupnit metody urcené pro 
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rozhraní, tedy metody, které je potreba volat „zvencí“. Zustanou-li totiž soukromé (private), 
nemužeme je samozrejme zvencí volat ani jinak používat. 
 
 Zde vidíme, že C++ je rozšírením jazyka C, které umožnuje, ale nenutí objektového 

prístupu používat na rozdíl od jinýcch objektove orientovaných jazyku, napríklad u 

SmallTalku. 

 
  Na záver si pro demonstraci zapouzdrení s malým rozhraním deklarujme trídu CMyClass 
podobnou výše uvádené MyStruct: 
 
Class CMyClass { 
  int m_a, m_b; 
public: 
  void SetA(int A) 
  { 
    m_a = A; 
  }; 
  void SetB(int B) 
  { 
    m_b = B; 
  }; 
  int Secti() 
  { 
    return m_a + m_b; 
  }; 
}; 

 
Zde jsme ponechali cleny m_a a m_b jako soukromé a k práci s nimi jsme definovali 

metody SetA a SetB. Tyto metody (stejne tak jako metoda Secti) jsou velmi jednoduché, 
proto jsme si mohli dovolit definovat je jako vnitrní (inline)  Tyto metody tedy definují 
rozhraní, které umožnuje pracovat se zapouzdrenými daty. Cloveku navyklému na jazyk C 
se to muže zdát jako zbytecná komplikace, avšak v metodách SetA a SetB nemusí být (a 
zpravidla  ani nebývá) jen prosté prirazení. Tyto metody jsou jedinou možností, jak nastavit 
hodnoty clenských dat, tedy je to ideální místo pro kontrolu intervalu, ve kterých by tyto 
promenné mely ležet, poprípade pro jiné související cinnosti. Tady již záleží vlastne jen na 
zvyku a hlavne na prijetí objektového prístupu. Toto se nám pak odmení prehledností 
programu a rychlejším ladením a hledáním chyb. 
 

Další výhodou existence takového rozhraní je možnost snadného plánování a clenení 
projektu v rámci pracovní skupiny. Každý dostane na starost nekolik objektu 
s definovaným rozhraním. Toto rozhraní je pevne dáno a ostatní jej pouze používají a 
nestarají se o implementacní podrobnosti (pojmenování clenských promenných, pomocné 
metody apod.) Nedochází tak napríklad ke zdržováním prací na ostatních cástech, protože 
metody „opozdivšího se objektu“ mohou zustat prázdné a lze na nich pracovat pozdeji.  

 
Na záver kapitoly si dovolíme uvést ješte jedno doporucení: Obdobne jako u ukkazatelu 

je velice vhodné znacit jméno trídy stejný zpusobem. Autori používají velké pocátecní 
písmeno „C“. Pak je kdekoliv v programu zretelné, že se jedná o trídu.  
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4.2.1 Sprátelené funkce 
 
Nekdy se nám stane, že budeme potrebovat, aby mela k datovým clenum prístup i jiná 

funkce ci metoda, než ta, která je definována uvnitr trídy. Pokud zaradíme príslušný clen do 
sekce public, docílíme toho, že se k datovému clenu bude moci dostat každá funkce. My 
však budeme potrebovat povolit prístup pouze nekterým metodám jiných funkcí nebo 
nekterým jiným funkcím. 

 
Efektiwí rešení nám prinášejí tzv. friend funkec. Jde o funkce, které nejsou metodami  

vlastní trídy ale vlastní stejná práva jako rádné metody trídy. Tuto vlastnost nám prináší 
samotná trída a máme tak dokonalý prehled, které metody a funkce mají prístup k lokálním 
promenným trídy. Deklarace sprátelené funkce je predcházena klícovým slovem friend. 
 
#include <iostream.h> 
 
class Cpomerance; 
 
class Cbanany{ 
    int koupeno;  
    int prodano; 
public:  
    Cbanany(int pocatek=O) { // konstruktor 
      koupeno=pocatek;  
      prodano=0; 
    } 
    void prijem(int kolík) { 
      koupeno+=kolik; 
    } 
     void vydej(int kolik) { 
      prodano+=kolik; 
    } 
    friend int na_sklade(Cbanany a, Cpomerance b); 
}; 
 
   
 class Cpomerance { 
 int koupeno;  
 ínt prodano;  
 public:  
    Cpomerance(int pocatek=0) { // konstruktor 
      koupeno=pocatek;  
      prodano=0; 
    } 
    void prijem(int kolik) {  
      koupeno+=kolik; 
 }  
 void vydej(int kolik) { 
      prodano+=kolik;  
    } 
     friend int na_sklade(Cbanany a, Cpomerance b); 
}; 
   
ínt na_sklade(Cbanany a, Cpomerance b) { 
    return(a.koupeno - a.prodano + b.koupeno - b.prodano); 
} // tato funkce má prístup do tríd Cbanany a Cpomerance 
 
void main (void) 
{ 
    Cbanany egyptske(10); 
    Cpomerance recke(20); 
    egyptske.vydej(5); 
    cout « "Na sklade je " « na_sklade(egyptske, recke) « " kg ovoce." 
} 
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Príklad využití sprátelené funkce mužeme videt na tomto programu. Funkce 
na_sklade() má prístup do obou instancí tríd Cbanany a Cpomerance, protože je speci-
fikována v obou trídách jako friend. Díky této specifikaci máme prístup k položkám 
koupeno a prodano, prestože jsou ve trídách klasifikovány jako private. 

 
Jako friend funkci lze urcit i celou trídu a funkci, která bude mít prístup k datum se 

specifikací private. Výše uvedené trídy a funkce na_sklade() by v tomto prípade vypadaly 
následovne: 

 
class Cpomerance; 
 
class Cbanany { 
    int koupeno; 
    int prodano; 
public: 
    cbanany(int pocatek=0) {   // konstruktor 
      koupeno=pocatek; 
      prodano=0; 
    } 

void prijem(int kolik) { 
      koupeno+=kolik; 
    } 
    void vydej(int kolik) { 
      prodano+=kolik; 
    } 
    friend class Cpomerance; 
}; 
 
class Cpomerance { 
    int koupeno; 
    int prodano; 
public: 
 
    Cpomerance (int pocatek=0) { // konstruktor 
       koupeno=pocatek; 
       prodano=0; 
    } 
    void prijem(int kolik) { 
      koupeno+=kolik; 
    } 

 void vydej(int kolik) { 
   prodano+=kolik; 
 } 
 int na_sklade(Cbanany a); 

}; 
 
int Cpomerance::na_sklade(Cbanany a) 
{ 
    return(a.koupeno - a.prodano + koupeno - prodano); 

 // tato funkce má prístup do tríd Cbanany a Cpomerance 
} 

 
Funkce na_sklade() se tedy stala metodou trídy Cpomerance. K obema ukázkám 

ješte dodejme, že nejsou ideálním programovým rešením, jsou uvedeny pro snadnejši 
pochopení problematiky, friend funkcí. Efektivnejšího výsledku by se dosáhlo využitím 
dedicnosti (viz. následující kapitola) 
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4.3 Dedicnost 
 

Jak už bylo naznaceno v predchozích kapitolách, umožnuje dedicnost odvozovat nové 
trídy (potomky) od tríd stavajících (rodicu). Potomek (odvozená. trída) dedí (vetšinou.) 
všechny vlastnosti trídy základní (rodice) a zpravidla k nirn pridává nekteré další, prípadné 
vlastnosti zdedené po rodici vhodným zpusobem pozmení. 

 
Hierarchii tríd je dobré pri návrhu systému peclive promyslet, což se nám pozdeji vrátí 

prehledností a názorností. Nejcasteji postupujeme od nejaké základní a hodne obecné trídy 
ze které pak odvozujeme trídy speciálnejších vlastností. Príkladern muže být základní trída 
nejakého obecného grafického prvku s prvky souradnic nejakého referencního bodu a 
barvou. Její potomci pak mohou pridat treba v prípade trojúhelníka souradnice dalších dvou 
bodu a prípadne ctyrúhelníka dalších trí bodu. 

 
Podívejme se nyní, jak se v ruzných prípadech dedí prvky rodicovských tríd. Nejcastejší 

prípad je asi následující: 
 

class CParent 
{ 
public: 
    int m_p1; 
protected: 
    int m_p2; 
private: 
    int m_p3; 
}; 

class CChild : public CParent 

{ 
public: 
    int m_c1; 
protected: 
    int m_c2; 
private: 
    int m_c3; 
}; 
 

Pri odvozování (dedení) trídy CChild jsme použili modifikátor public. Lze také použít 
modifikátor private. Jak se použití techto dvou modifikátoru liší bude popsáno níže. Tyto 
modifikátory se používat nemusí a v tomto prípade jsou použity modifikátory implicitní.  
Vytváríme-li dedením trídu class, pak je použit rnodifikátor private a pro trídu struct je použit 
modifikátor public. Trída union je do jisté rníry specialní, protože nesmí být trídou základní, 
ani nesmí dedit od jiné trídy. 

 
Pri dedení dochází také k modifikaci prístupových práv k clenským prvkum a metodám 

základní trídy, a to následujícírn zpusobem: 
 
• soukromé clenske prvky a metody (private) nejsou v odvozené tríde prístpné v žádném 

prípade. Jsou tedy prístupné pouze metodám rodicovské tridy. 
 
• odvozujeme-li trídu s modifikátorem public, zustává ke zdedeným clenum stejný prístup, 

jaký mají v základní tríde. Podíváme-li se tedy na výše uvedený prípad, budou tríde 
CChild prístupny clenské prvky m_p1 a m_p2.  „Zvencí“ instance CChild bude prístupný 
pouze prvek m_p1, protože ten jediný je typu public. 
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• po odvození s modifikátorem private budou všechny zdedené clenské prvky i 
metody (jak bylo popsáno výše, prvky a metody typu private se nededí) typu private - 
prostrednictvím instance odvozené trídy tedy nebudou zvenci "videt" a také nebudou 
viditélné pro prípadné potomky této odvozené trídy. 

 
• modifikátor protected není pro dedení povolen. 
 
 
 

4.3.1 Vícenásobná dedicnost 
 
V jazyce C++, na rozdíl od nekterých jiných, lze využít i vícenásobné dedicnosti, tedy 

vytvorit novou trídu dedením od dvou nebo více základních. V praxi se tento postup príliš 
casto nevyskytuje, protože (predevším podle názoru t:vurcu jazyku, kde tento typ 
dedicnosti umožnen není muže ponekud zneprehlednit strukturu programu. Autori jsou 
však toho názoru, že je dobré tuto možnost mít a v oduvodnených prípadech ji využívat. 
uvedme si opet malý prlklad dvou metod základních a jedné odvozené: 
 
 
class CA 
{ 
protected: 
    int m_a; 
public: 
    void SetA(int A) { m_a = A; }; 
}; 
class CB 
{ 
protected: 
    int m_b; 
public: 
    void setB(int B) { m_b = B; }; 
}; 
 
class CAB : public CA, private CB 
{ 
    int m_ab; 
public: 
    void SetAB(int AB) { m_ab = AB; }; 
}; 
 

 
Jak je videt, není na vícenásobné dedicnosti nic "syntakticky zajímavého". Pri deklaraci 

nové trídy uvedeme za jejím jménem dvojtecku a cárkou oddelíme její "rodice". Modifikátory 
public nebo private mužeme uvádet pro každého rodice jiné podle aktuální potreby; pokud je 
neuvedeme, budou použity modifikátory implicitní tak, jak jsme je popsali výše. 
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4.3.2 Rozlišení rozsahu platnosti s prihlédnutím             k dedení 
 
Rozsahem platnosti promenné rozumíme takríkajíc "dobu jejího života". To znamená, že 

globální promenná (dostupná ze všech funkcí modulu, prípadne deklarujeme-li ji s 
rnodifikátorem extern, je dostupná i z ostatních modulu) "žije", tedy má platnost po celou 
dobu behu programu. Promenné lokální, tedy deklarované uvnitr funkcí a metod, jsou 
dostupné pouze temto funkcím (to je vec naprosto samozrejmá) a tím pádem vznikají, lépe 
receno je jim vyhrazeno misto v pameti, až pri zavolání takové metody. Samozrejme je toto 
pametové místo uvolneno pri návratu z metody. Jazyk C++ umožnuje, aby se lokální i 
globální promenné jmenovaly stejne. Pak je potreba rozlišovat, se kterou promennou 
chceme pracovat. Ukážeme si to na následujícím príkladu, kdy budeme používat tri ruzné 
promenné stejného jména: 
 
// globální promenná 
int i; 
 
// rodicovská trída 
class CParent 
{ 
publíc: 
    CParent(int Inítval) 
    { 
       i = InítVal; 
    }; 
     
    int GetVal() 
    { 
       return i; 
    }; 
protected: 
    int i; 
}; 
 
// trída odvozená od rodice mající prvek stejného názvu 
class CChild : public CParent 
{ 
public: 
    CChild(int InitVal, int InitValParent) : CParent(InitValParent) 
    { 
       i = InitVal; 
    }; 
    int GetVal()  { 
       return i; 
    }; 
    int Add() { 
       // zde je treba rozlišit prvek rodicovské trídy a globální promennou 
       // vlastní prvek samozrejme není potreba nijak rozlišovat 

    return CParent::i + ::i + i; 
    }; 
 
private: 
    int i; 
}; 
 
int main() 
{ 
    CChild child(l, 2); 
 
 
 



Objektové programování v C++ 

 36 

       // prirazení do globální promenné 
       i = 3; 
 
    int result = child.Add(); 
 
    return 0; 
} 
 
 Ve funkci main pak bude mít promenná result hodnotu 6, tedy soucet všech trí 

promenných i. 

 
 Stejná pravidla pro prístup platí i pro metody. Tak mužeme volat virtuální metody 
predku i metody globální (prestože jsou globální metody, tedy obycejné funkce, jakýmsi 
prohreškem proti zapouzdrení, bývá nekdy jejich použití úcelné). 
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4.4 Polymorfismus 
 
Jak už jsme se zmínili výše, lze pojem polymorfismus preložit jako mnohotvarost. Tato 

vlastnost urnožnuje až za behu programu rozlišovat, která metoda bude volána. Zní to 
ponekud podivne, ale nejlépe bude osvetlit si všechno na príkladu. Zde vytvorime jednu 
rodicovskou trídu, která bude predkem všech grafických objektu. Odvozené tridy pak už 
budou implementovat vlastnosti jednotlivých geometrických útvaru. Každá trída bude 
disponovat metodami Show pro vykreslení útvaru a Hide pro jeho skryti. Je jasné, že tyto 
metody budou u každého útvaru implementovány jinak, ale jak si ukážeme práve v 
následujícím príkladu, bude možné práve díky polymorfismu pracovat se všemi grafickými 
útvary stejne. 

 
// rodicovská trída sdružující spolecné vlastnosti všech 
// grafických objektu 
class CGrphObj 
{ 
protected: 
   // souradnice referencního bodu  
   int m_x, m_y; 

// barva útvaru 
int m_color; 
 

public: 
   CGrphObj (int X, int Y, int color) { 
     m_x = X; 
     m_y = Y; 
     m_color = Color; 
   } 
 
   // cistá virtuální metoda - bude implementována až potomky  
   // trídu CGrphObj tak delá trídou abstraktní 
   virtual void Show() = 0; 
   virtual void Hide() = 0; 
 
   // prestože jsou metody Show a Hide ciste virtuální,  
   // mužeme je zde volat 
   void Move(int dX, int dY)   { 
     Hide () ; 
     m_x += dX; 
     m_y += dY; 
     Show(); 
   }; 
}; 
 
// trída implementující ctyrúhelník 
class CSquare : public CGrphObj 
{ 
private: 
   // souradnice druhého referencního bodu 
   // s prvky m_x a m_y tvorí úhloprícku ctyrúhelníku 
   int m_x2, m_y2; 
public: 
   Csquare(int X1, int Yl, int x2 , int Y2 , int Color) 
    : CGrphObj (Xl, Y1, Color) 

// voláni rodicovského konstruktoru 
   { 
     m_x2 = X2; 
     m_y2 = Y2; 
   }; 
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   virtual void Show() { 
     // kód vykreslující ctyri úsecky, kterými je tvoren ctyrúhelník 
     // souradnice dvou protilehlých rohu jsou 
     // [m_x; m_y] a [m_x2; m_y2] 
   }; 
   virtual void Hide() { 
     // kód skrývající ctyri úsecky ctyrúhelníku 
     // napríklad vykreslením barvou pozadí 
   }; 
}; 
 
// trída implementující kružnici 
class CCircle : public CGrphObj 
{ 
private: 
   // polomer 
   int m_r; 
public: 
   CCircle(int X, int Y, int R, int Cclor) : CGrphObj(X, Y, Color) { 
     m_r = R;   } 
 
   virtual void Show() { 
     // kód vykreslující kružnici polomeru m__r kolem stredu 
     // [m_x; m_y] 
   } 
 
   virtual void Hide() { 
     // kód skrývající kružnici 
   }; 
}; 
 
int main() 
{ 
  // pole deseti pointeru na CGrphobj 
  CGrphobj *grphArray[10]; 
 
   // 5 pointeru "naplníme" ruznobarevnými ctyrúhelníky 
   // (viz pátý parametr konstruktoru) 
   for(int i = 0; i < 5; i++) 
     grphArray[i] = new CSquare(10+i, 20+2*i, 12+i, 24+2*i, i); 
 
   // následujících 5 pointeru "naplníme" kružnicemi 
   for(; i < 10; i++) 
     grphArray[i] = new CCircle(20 + i, 10 + i, 100 - i, i); 
 
   // vykreslení všech grafických objektu v jednom cyklu 
   // zde využíváme polymorfismu a pravidla, 
   // že potomek muže zastoupit predka 
   // v prvních peti pruchodech je volána metoda CSquare::Show() 
   // a v dalších pak metoda CCircle::show() 
   for(i = 0; i < 10; i++) 
     grphArray[i]->Show(); 
 
   // stejného mechanismu mužeme využít pri "hromadném presunu" 
   // všech zobrazených útvaru 
   for(i = 0; i < 10; i++) 
     grphArray[i]->Move(3, 7); 
 
   // skrytí všech útvaru 
   for(i = 0; i < 10; i++) 
     grphArray[i]->Hide(); 
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   // nezapomenout na dealokaci! 
   for(i = 0; i < 10; i++) 

delete grphArray[i]; 
 

return 0; 
} 
 

Prestože je príklad celkem citelný, shrnme si jej: abstraktní trfda CGrphObj sdružuje 
spolecné vlastnosti všech grafických objektu: souradnice referencního bodu a barvy. 
Abstraktní trídu z ní tvorí dve cisté virtuální metody Show a Hide. Takto si zajistíme, že tyto 
metody budou implementovat všichni potomcí této trídy. Metody mají stejnou funkci, ale u 
každého grafického útvaru je potreba jíná implementace. 

 
Potomci trídy CGrphObj (už konkrétní grafické útvary) rozširují vlastnosti rodicovské trfdy 

každá ponekud jiným zpusobem, který odpovídá konkrétnímu útvaru. 
 
Pri použití pak mužeme vytvorit pole ukazatelu na abstraktní trídu CGrphObj (ukazatele 

na tuto trídu tvorit mužeme - nemužeme však tvorit konkrétni instance této trídy) a toto pole 
pak z poloviny "naplníme" ctverci a ze druhé poloviny kružnicerni. Tady není žádný problém, 
protože potomek muže zastoupit rodice, takže i ukazateli na rodice mužeme priradit ukazatel 
na potomka. Veškeré operace Show a Hide a Move pak mužeme provádet "pres celé pole" 
a nemusíme se starat, jestli volat metodu patrící ctverci ci kružnici - všechno se rozhoduje za 
behu programu. 
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4.5 Pretežování metod a operátoru 
 
Pretežování metod a operátorú je také jedním z duležitých rnechanismu C++. Jedná se 

vlastne o možnost existence metod a operátoru stejného jména v rámci jedné trídy: . Tak 
jako nekteré jiné, i tento dokáže na první zacátecníkuv pohled zdrojový text zneprehlednit, 
ale pri bližším zkoumáni zjistíme, že umožnuje vvtvorit logictejší strukturu. 

 

4.5.1 Pretežování metod 
 
Jak už bylo popsáno v úvodu, jedná se v tomto prípade  o umožnení existence metod 

stejného jména v rámci jedné trídy. Takové metody se samozrejme alespon necím musí lišit, 
tedy poctern nebo typem formálních parametru. Nekteré prameny udávají. že takové metody 
se mohou lišit i návratovou hodnotou. Patrne to záleží na prekladaci a zrejme to bude 
vlastnost mezi dostupnými prekladaci ojedinelá. Autori mají prakticky overeno, že 
prekladace Borland C++ 4.5 a Visual C++ 6.0 toto neumožnují. 

 

4.5.2 Pretežování operátoru 
 
Operátory lze pretížit také, a to tím, že vytvoríme novou, speciální rnetodu. Je potreba 

použít klícové slovo operator. Chceme-li totiž napríklad scítat dve instance tríd a nemají-li 
tento operátor podeden od svých predku, je potreba jej implementovat, protože takovou 
konstrukci nám prekladac nepreloží s tím, že operátor v dotycné tríde není implementován. 

K demonstraci pretežování operátoru se výborne hodí trída implementující vlastnosti 
komplexního císla. Príklady s touto trídou využívá velmi mnoho pramenu, tedy ani my 
nezustaneme pozadu: 
 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
 
class CComplex 
{ 
  double m_re, m_im; 
 
public: 
  // dva pretížené konstruktory líšící se typem a poctem parametru 
  CComplex(); 
  CComplex(double Re, double Im); 
 
  double GetRe() { return m_re; }; 
  double GetIm() { return m_im; }; 
 
  // deklarace operátoru prirazení  
  CComplex &operator = (CComplex &C); 
 
  // deklarace operátoru scítání  
  CComplex operator + (CComplex &C); 
}; 
 
CComplex::CCOmplex() { 
  m_re = m_im = .0; 
} 
 
CCOmpiex::CComplex(double Re, double Im) { 
  m_re = Re; 
  m_im = Im; 
} 
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// implementace operátoru prirazení 
// musí vracet referenci na danou trídu 
CComplex &CCOmplex::operator = (CComplex &C) 
{ 
  m_re = C.GetRe(); 
  m_im = C.GetIm(); 
 
  return *this; 
} 
 
// implementace operátoru 
CComplex CComplex::operator + (CComplex &C) 
{ 
  // je treba deklarovat pomocnou instanci, do které uložíme soucet 
  CComplex tmp(m_re + C.GetRe(), m_im + C.GetIm()); 
 
      return tmp; 
} 
 
// využití 
int main() 
{ 
  CComplex C1, C2(3.0, 4.0); 
 
  // výpis prvku prvních dvou instancí 
  printf("Before: Cl.re = %f, Cl.im = %f, C2.re,= %f, C2.im = %f\n", 
     Cl.GetRe(), Cl.GetIm(), C2.GetRe(), C2.GetIm()); 
 
  // prirazení hodnot druhé instance první 
  C1 = C2; 
  getch(); 
 
  // výpis hodnot po prirazení 
  printf("After: Cl.re = %f, Cl.im = %f, C2.re = %f, C2.im = %f\n", 
     Cl.GetRe(), Cl.GetIm(), C2.GetRe(), C2.GetIm()); 
  getch(); 
 
  // nová instance prímo inicializovaná souctem prvních dvou 
  // využito obou operátoru 
  CComplex C3 = C1 + C2; 
 
  printf("C3.re = %f, C3.im = %f\n", C3.GetRe(), C3.Getlm()); 
  getch(); 
 
  return 0; 
} 
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4.6 Genericita 
 
Genericita predstavuje obecný mechanismus vytváret parametrizované programové 

moduly, tzv. šablony (templates). Genericita stojí mimo základní hierarchii nástroju OOP 
(zapouzdrení - dedicnost - polymorfismus), i když ji Ize do jisté míry nahradit mechanismem 
dedicnosti. 

 
Šablony jsou jednou z vlastností jazyka C++, která je k dispozici v Borland C++ od verze 

3.0, ve Visual C++ a ve Watcom C++ 10.5. V prubehu standardizace jazyka došlo k urcitým 
úpravám, takže nekteré konstrukce vytvorené v prvních prekladac ích, které tvorbu šablon 
umožnovaly nemusí správne pracovat pod soucasnými prekladaci. Šablony totiž obecne 
predstavují pro prekladac pomerne velkou nárocnost. 

 
Šablony zároven predstavují mimorádne vhodný nástroj pro vytvárení knihoven. Jako 

šablony se vyplatí implementovat i kontejnerové trídy (trídy predstavující zásobníky, fronty, 
seznamy, stromy, rozširitelná pole a další struktury pro ukládání dat). 

 

4.6.1 Principy šablon a jejich deklarace 
 
Šablony se používají pro vytvorení urcité pasáže programu, nezávislé na konkrétním 

typu. Formálním parametrem tedy muže být datový typ T, o kterém jsou neúplné informace 
nebo dokonce vubec žádné. V objektove orientovaných prostredcích je zakladním 
uvažovaným prvkem objekt s typem urceným jeho trídou. Trída má zde úlohu nejen 
obecného datového typu, ale i typového programového modulu. O techto trídách se hovorí 
jako o generických trídách. Tyto trídy mohou mít jako formální parametr datový typ T a tímto 
parametrem muže být primitivní datový typ nebo jméno jiné trídy. 

 
Význam šablon lze priblížit následujícím zpusobem: Bude vytvorena funkce pro razení 

prvku typu int. V prípade potreby serazení jiných datových typu by stacilo nahruclit všechna 
klícová slova int novým typem. To ale není príliš efektivní zpusob, mnohem lepší je vyrešit 
tento stav pomocí šablony. Typ dat, které se budou radit se uvede jako parametr šablony a 
prekladac pak v prípade potreby vytvorí podle této šablony funkci nebo objektový typ s 
požadovanými vlastnostmi. 

 
Deklarace šablony predstavuje abstraktní vzor, podle kterého je prekladac schopen 

definovat skupiny funkcí nebo objektových typu. Je možné provádet deklaraci šablon 
radových funkcí a tríd, prípadne ješte metody trídy. Obecne lze deklaraci šablony zapsat 
následujícím zpusobem: 

 
template <parametry> deklarace_sablony 
 

Za klícovým slovem template následuje seznam pararnetru, navzájem od sebe 
oddeIené cárkami. Tyto parametry mohou být dvojího druhu: typové a hodnotové. 
Deklarace_sablony predstavuje deklaraci radové funkce, objektového typu nebo metody. 
Zde mohou být nekteré konstanty nahrazeny typovými nebo hodnotovými parametry. 
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4.6.1.1 Typové parametry 
 
Typové parametry umožnují zastupovat urcitý datový typ, který je specifikován až pri 

použití šablony. Jsou uvedeny klícovým slovem class (v ANSI C++ se používá u nových 
prekladacu klícové slovo typename). Skutecné použití muže tedy vypadat následovne: 

 
template <class T1, T2> 

 
Typové parametry se vetšinou oznacují velkými písmeny. Tyto typy se pak nahrazují 

konkrétními typy. Uvnitr šablony si lze také nadefinovat pomocné promenné: 
 
T1 i,  *Poi; 

 
Pri použití šablony se typy T1 a T2 nahrazují konkrétním typem a lze s nimi pracovat 

stejne jako s jinými promennými. 
 

4.6.1.2 Hodnotové parametry 
 
Hodnotové parametry odpovídají parametrum bežných funkcí a jsou jakýmsi doplnkem 

typových parametru. Tyto parametry jsou pouze skalárních typu (tj. int, ukazatele...). Nelze 
použít pole, struktury, trídy nebo unie. S temito parametry je uvnitr šablony zacházeno jako s 
konstantami. Príkladem použití hodnotového parametru muže být 
 
template <int n> 
class vytvor_pole  
{ 
  int pole[n); 
} 
 

Pri použití šablony se musí urcit konstantní hodnota a to i v prípade, že parametrem je 
reálné císlo. 

 
Hodnotovým parametrum lze predepsat stejne jako u funkcí implicitní hodnotu. Pokud se 

pri použití šablony uvede v tomto parametru jiná hodnota, bude mít tato hodnota prednost 
pred implicitní. Je možné taky použít parametr bez identifikátoru, pokud udaná hodnota není 
podstatná. 

 

4.6.2 Šablony funkcí 
 
Šablona funkce muže mít pouze typové parametry (u novejších prekladacu muže mít i 

hodnotové). Ve starších prekladacích dále platí, že všechny formální parametry šablony 
funkce se musí použít jako typy formálních parametrú šablonové funkce. 

 
Zpusob použití nejlépe priblíž í praktický príklad. Následující program provádí nactení 10 

císel typu int a následne provádí jejich setrídení podle velikosti. Samozrejme by se po 
menších úpravách dala nacítat císla jiných typu. 
 
#include <iostream.h> 
#define POCET 10 
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template<class TYP> // class nemá nic spolecného s objektovými typy 
void tridení(TYP *a, int u, int v) 

{ 
  for (int w=u; w<v; ++w) 
  { 
    int k=w; 

 for(int l=w+1; 1<v; ++1) if(a[l] < a[k]) k=1; 
 if(k!=w) 
 { 
   TYP s=a[w]; 
   a[w]=a[k]; 
   a[k]=s; 
 } 

     } 
   } 
 
int main(void) 
{ 
  int i, pole[POCET]; 
 
  cout « "Zadej 10 cisel typu TNT:" « endl; 
  for (i=0; i<POCET; i++) 
  { 
    cin » pole[i]; 
  } 
 
  trideni(pole, 0, POCET); 
 
  cout « endl « "Serazenych 10 cisel:" « endl; 
  for (i=0; i<POCET; i++)  { 
    cout « pole[i] « endl; 
  } 
 
  return 0; 
} 

 
Šablona trideni má jeden formální parametr TYP, predstavující datový typ. Tímto typem 

muže být ve skutecnosti libovolný datový typ, pro který je definován operátor "<". Pokud by 
se jako typ použila nejaká struktura nebo trída, musel by se operátor "<" pro tento objekt 
pretížit. 

 
Deklarace šablony funkce muže také obsahovat pouze prototyp. Taková deklarace by 

rnela v našem prípade tvar: 
 

template<class TYP> void trideni(TYP *a, int u, int v); 
 

Tato šablona vygeneruje odkaz na instanci a oznamuje prekladaci, že se nekde v 
programu vyskytuje šablona trideni s danými parametry. 

 
Jako ukázka využití šablony funkce zde uvedeme ješte jeden príklad pro zjištení vetšího 

císla. Princip jeho funkce snad není treba ani komentovat: 
 

#include <iostream.h> 
#define POCET 10 
 
template<class T> T max(T a, T b) { 

return a < b ? b : a; 
} 
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int main(void) 
{ 
  int i, j; 
 
  cout « "Zadej 2 cisel typu INT:" « endl; 
  cin » i;    // popis príkazu cin, cout v kapitole 
  cin » j;    // o datových proudech 
 
 cout « max(i, j) « " je vetsi!" «endl; 
 
 return 0; 

} 

 
4.6.3 Šablony objektu 

 
Šablony objektových typu a jejich metod mohou mít typové i hodnotové parametry. 

Skutecné hodnotové parametry pri použití šablony (pri vytvorení instance nebo pri odkazu 
na existující instanci) musí být konstantní výrazy. 

 
Šablona tríd má následující deklaraci: 
 
template<class T, int N=10> 
class Pole{ 
 ... 
public: 
  T array[N]; 
  ... 
  T get(int prvek); 
} 
 
A metodu get trídy Pole lze nadefinovat následovne: 
 
template<class T, int N> 
T Pole<T, N>::get(int prvek) 
{ 
  return array[prvek]; 
} 

 
Obdobne by vypadala definice konstruktoru. Instance objektového typu se vytvorí 

následujícím zpusobem: 
 

Pole<int, 50> pole50; 
 
nebo 
 
Pole<int> pole10; 
 

Ve druhém prípade není druhý parametr uveden, bere se tedy implicitní hodnota 
parametru N. 

 
Následující program simuluje základní práci se zásobníkem (pro jednoduchost obsahuje 

pouze metody pro vkládání, vybírání prvku a také neobsahuje ošetrení vzniku možných chyb 
pri ukládání nebo vybírání): 

 
#include<iostream.h> 
 
template<class T, int N> 
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class zasobnik 
{ 
  T pole [N] ; 
  int ukazatel; 
public: 
  Zasobnik() {ukazatel = -1;} 
 
  void push(T x); 
  T pop(); 
}; 
 
template<class T, int N> void Zasobnik<T, N>::push(T x) 
{ 

if (ukazatel < N-1) pole[++ukazatel] = x; 
} 
 
template<class T, int N> T Zasobnik<T, N>::pop() 
{ 
  if (ukazatel >= 0) return pole[ukazatel--]; 
   else return -1; 
} 
 
int main(void) 
{ 
  Zasobnik<int, 20> Stack20; 
 
  Stack20.push(12); 
  Stack20.push(14); 
 
  cout « Stack20.pop() « " " « Stack20.pop() « endl; 
 
  return 0; 
} 
 

4.6.3.1 Šablony a dedicnost 
 
Pri vyvolávání prekrytých metod jsou tri možnosti zarazení šablon do hierarchie objektu. 

Lze odvozovat šablonu ze trídy, šablonu ze šablony a trídu ze šablony. 
 

Odvozování šablony ze trídy vypadá následovne: 
 
class A 
{ 
  ... 
}; 
 
template <class T, int N> 
class B : public A 
{ 
 ... 
}; 
 
Obdobne lze ze šablony B odvodit šablonu C: 
 
template <class T, int N> 
class C : public B<T, N> 
{ 
 ... 
}; 
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Posledním prípadem je odvození trídy D ze šablony C: 
 
class D: public C<int, 50> 
{ 
  ... 
}; 
 

4.6.4 Preklad šablon 
 
Na záver této kapitoly zde ješte uvedeme krátkou zmínku o problematic.e prekladu 

šablon. Pri prekladu šablon tríd platí trochu jiné zásady než pri prekladu bežných tríd. 
Obvykle se totiž deklarace trídy provádí ve zvláštním hlavickovém souboru (xxx.h). Zdrojové 
texty metod trídy (nekolika tríd) se oddelují do samostatného (samostatne prekládaného) 
zdrojového souboru (xxx.cpp). Do ostatních zdrojových modulu se vkládá hlavickový soubor 
xxx.h pomocí direktivy include. 

 
Naproti tomu pri instanci šablony vyžaduje prekladac nejen vlastní deklaraci šablony, ale i 

tela metod. Z tohoto duvodu se provádí deklarace šablony i tela metod v jednom 
hlavickovém souboru. Prekladac má pak dostatecný pocet informací pro vygenerování 
cílového kódu. Potíže však nastávají pri linkování, protože muže vzniknout pri prekladu 
ruzných modulu stejný cílový kód, což zapríciní ohlášení chyby linkeru. 

 
Jaho úplne nejjednodušší rešení tohoto problému se nabízí možnost vložit všechny 

metody šablony jako inline. Samotné prekladace se k této problematice staví tím zpusobem, 
že se pri sestavování vlastního prograrnu používají ruzné volby. Borland C++ verze 3.1 
nabízí napr. volby -Jg, -Jgd a -Jgx. 

Popis jednotlivých voleb, jakož i jejich použití lze nalézt v nápovede prekladace a linkeru 
programovacího jazyka. Popis výše uvedených voleb a nekteré podrobnejší informace lze 
nalézt napr. v [3] 
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4.7 Datové proudy v C++ 
 
V programovacích jazycích C a C++ nejsou vstupne-výstupní operace soucástí jazyka. 

Tyto operace jsou poskytovány formou knihovních funkcí. Jazyk C používá pro práci s 
datovými proudy predevším standardní datovou strukturu FILE a funkce, které s ní pracují 
(printf(), scanf() apod.) lze najít ve standardní knihovne stdio.h. Tyto vstupne-
výstupní funkce lze v plné míre používat i v programu napsaném v jazyce C++. Vedle toho, 
ale prináší C++ prostredky nové, založené na objektových prostredcích jazyka a na 
pretežování operátoru a funkcí. 

 
Objektove orientovaný programovací prostredek by mel nejakým zpusobem rešit také I/O 

operace provádené nad celými objekty. Nabizí se nejjednodušší rešení vybavit príslušnou 
trídu metodami, které nám umožní provést potrebné cinnosti, jako je napr. zobrazení objektu 
na obrazovku. 

 
Objektový prfstup nám nabízí dokonalejší rešení. Zavádí se objekty modelující rozhraní 

mezi programem a okolím, pres které prochází "proud dat" (proud, angl. stream.) na 
príslušné periferní zarízení. Základním atributem proudu je vyrovnávací pameí (angl. buffer), 
která obsahuje urcitou cást prenášených dat. Hlavním úkolem rnetod proudu je práve 
umožnení vnejšíhoo prístupu k této vyrovnávací pameti proudu. Objektové rešení umožnuje 
vytvorit hierarchicky clenenou knihovnu tríd, kde jsou v základních trídách definovány 
spolecné vlastnosti proudu a v trídách na "nižší"` úrovni se proudy specializují na konkrétní 
druh cinnosti, jako je napr. na proudy do vnejší pameti (souboru), na vstupní ci výstupní. 

 
Standardem pro práci s I/O proudy je knihovna iostream.h, o jejíž vývoj se zasloužil  Jerry 

Schwarz od firmy AT&T. Následující výklad se bude opírat o implementaci dlatových proudu 
v BORLAND C++ 4.5. V jiných prekladacích je možné narazit na drobné odlišnosti, princip 
by mel být ale stejný a je zakotvený v norme ANSI. 

 
 

4.7.1 Komponenty knihovny iostream.h 
 
Proudy lze rozdelit podle ruzných hledisek: 
 
• Podle umístení dat, tj. místa odkud se data nacítají nebo kam se ukládají, se rozeznávají 

proudy souborové (pracují se soubory ne s obrazovkou), pametové (zapisují nebo 
nacítají z pameti) a konzolové (pracují s konzolou). 

• Podle smeru prenosu informací jsou proudy vstupní, výstupní nebo vstupne - výstupní. 
• Podle používání bufferu, kdy proud použfvá nebo nepoužívá vyrovnávací pamet. 
• Podle typu dat se stejne jako neobjektové proudy objektove orientované proudy delí na 

binární nebo textové. 
 
Trídy knihovny iostream.h lze rozdelit do dvou skupin na buffery a proudy. 
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Hierarchie bufferu je znázornena na obr.1. Ta je odvozena od trídy streambuf aobsahuje 
objekty, které tvorí buffer pro datové proudy. Potomci této trídy jsou tri: 

 
filebuf- buffer, který se používá pro souborové vstupy ci výstupy 
strstreambuf - buffer použfvaný pro vnitrní pamefové proudy 
conbuf - buffer používaný pri výstupech na konzolu. 
 
 

 
 
 
Programátor obvykle o techto trídách nepotrebuje vedet nic více, než že existují, protože 

se s nimi prímo nesetká. Každý proud si v prípade potreby vytvorí správný buffer sám. V 
prípade potreby lze vyrovnávací pamet potrebné délky vytvorit konstruktorem s prototypem 
streambuf( char* kde, int delka). 

 
Hierarchie proudu je mnohem složitejší a rozvetvenejší než hierarchie objektu (obr.2). 

Vetšina metod uvedených tríd se volají jen vyjímecne. Bežný uživatel knihovny si casto 
vystací s využitím operátoru » a « zavedených ve trídách ostream a istream a nekterých 
manipiulátoru (viz. dále.). 
 
Trída ios 

Výchozí trídou této knihovny je trída ios. Sdružuje vlastnosti spolecné všem datotovýrn 
proudum. Objekty této trídy se zpravidla nepoužívají prímo. Všechny datové prvky (atributy) 
jsou chránené (protected), jsou tedy prístupné pouze v odvozených trídách. 

Vetšina metod trídy ios nastavuje nebo vrací hodnoty atributu (a tak zajištuje stav 
proudu nebo urcuje formátování vstupu a výstupu). 

Pro testování datových stavu se casto používají pretížené operátory "!" a (void*). 
Operátor "!" vrací hodnotu 1, pokud se poslední vstupní nebo výstupní operace s proudem 
nepodarila. Operátor pretypování void* vrací nulu, pokud se poslední operace nepodarila, 
a ukazatel na proud, pokud probehla v porádku. 

 
Trídy istream, ostream 

Tyto trídy reprezentují vstupní a výstupní proud. Jejich hlavni "síla" spocívá v operátorech 
» a « pretížených pro základní datové typy (viz dále). Pred vytvorením objektu techto trfd je 
treba oddelene vytvorit vyrovnávací pamet. Ukazatel na tuto pamet je parametrem 
konstruktoru istream a ostream. 
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Trída iostream 

Trída iostream je spolecným potomkem tríd istream a ostream. Spojuje jejich vlastnosti, 
obsahuje tedy prostredky pro vstup i výstup. 

 
Trídy fstream, ifstream, ofstream 

Jde o trídy specíalízované na datové proudy realizované pomocí diskových souboru. 
Instance techto tríd jsou pomerne casto používané v aplikacních programech. Významným 
rozdílem proti dríve uvedeným trídám je skutecnost, že mají pretížený konstruktor bez 
parametru, který automaticky vytvorí vyrovnávací pamet. 

 
Trídy istrstream, ostrstream, strstream 

Jsou to trídy pro práci se znakovými retezci v pameti. Pri ctení z proudu typu istrstream je 
cten znakový retezec z aktuální pozice ve vyrovnávací pameti a je konvertován do binární 
formy dané typem promenné. Výstup promenné hodnoty do proudu 
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typu ostrstream známená naopak konverzi binární formy do znakové a zápis prísltušného 
znakového retezce od aktuální pozice vyrovnávací pameti sdružené s proudem. 
 
Trída constream 

Tato trída obsahuje prostredky pro formátovaný výpis na konzolu (tedy obrazovku v 
textovém režimu). Umožnuje prácovat s okny, menit barvu vystupujícího textu apod. 
 
Trídy  istream_withassign, ostream_withassign; iostream withassign 

 Tyto trídy mají proti svým rodicovským trídám navíc pretížený operátor "=", pomocí 
kterého lze zmenit vyrovnávací pamet cílového proudu (levá strana) na vyrovnávací pamet 
zdrojového proudu (pravá strana). 
 
Trídy fstreambase, strstreambase 

Tyto trídy jsou odvozeny z ios a predstavují "druhého rodice" pro proudy realizované s 
využitím diskových sóuboru (fsrteambase) a proudy v pameti (strstreambase). 

 
Všechny tyto trídy lze nalézt v hlavickových souborech iostream.h, constream.h, 

fstream.h, a strstream.h. 

 
4.7.2 Základní manipulace s proudy 

 
V této kapitole bude vysvetleno, jak se používají objektove orientované proudy a 

operátory. 
 
Pro základní operace je možné využít specializované operátory (ctení a zápis objektu). 

Pro ctení datových prvku z proudu se využívá operátor » (bitový posun doprava). Oznacuje 
se jako extraktor, protože vybírá prvek ze vstupního proudu. Extraktor je v knihovne pretížen 
pro jednoduché datové typy. Jeho syntaxe je 

 
vstupni_proud » prvek; 

 
Pravý operand oznacuje jméno promenné, do které se zapíše hodnota po prectení 

znakového retezce z vyrovnávací pameti a konverzi do binární podoby odpovídajícího typu 
dat prvek. 

 
Pro operaci zápisu do proudu se používá pretížený operátor « pro bitový posun doleva a 

má syntaxi: 
 

vystupni_proud « prvek; 
 
Levým operandem je výstupní proud, pravým operandem je datový prvek, který se do 

proudu vkládá. Tento operátor se oznacuje jako inserter. Pri zápisu prvku do proudu 
prostrednictvfm inserteru dochází ke konverzi jeho binární hodnoty na znakový retezec a k 
zápisu retezce do vyrovnávací pameti proudu. 
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Inserter je stejne jako extraktor v knihovne pretížen pro základní typy proudu a pro 

jednoduché datové typy, nicméne ho uživatel muže pretížit pro výstup objektu libovolné trídy 
do libovolného proudu odvozeného ze základních typu výstupních proudu. 

 

 
4.7.2.1 Preddefinované proudy 

 
Stejne jako v jazyce C jsou k dispozici standardní proudy (stdin, stdout apod.), jsou v 

C++ k dispozici jejich analogické objektove orientované ekvivalenty: 
 
cin je obdobou proudu stdin. Jde tedy o proud na standardní vstup. Tento proud je typu 

istream_withassign. 
 
cout je obdobou proudu stdout. Jde tedy o proud na standardní výstup. Tento proud je 

typu ostream_withassign. 
 
cerr je obdobou proudu stderr. Jde o proud na standardní zarízení pro výpis chyb. 

Tento proud je typu ostream_withassign. 
 
clog je obdobou proudu stderr, ale s tím rozdílem, že využívá buffer. Tento proud je typu 

istream_withassign. 
 

 
4.7.2.2 Vstup dat s primitivním typem 

 
Ve tríde istream je pretížen operátor » pro vstup základních datových typu. Extraktor 

umožnuje retezení vstupních operací. Prvky ve vstupním proudu musí být oddeleny bílými 
znaky (napr. mezera, konec rádku apod.). Pri ctení prvku proudu se nejprve preskocí bílé 
znaky následující za aktuální pozicí v proudu a pak se precte následující retezec až do 
dalšího bílého znaku, konvertuje se do binární podoby a výsledná hodnota se uloží do 
pameti na adresu promenné. Príkladem nactení dvou hodnot a uložení na adresy 
promenných je príkaz 

 
cin » x » y; 
 

 
4.7.2.3 Výstup dat s primitivním typem 

 
Pro operaci výstupu dat je ve tríde ostream pretížen operátor «. Tato operace je 

symetrická ke vstupu dat, pouze bílé znaky se zde nemusí použít. také inserter vrací 
referenci na aktuální výstupní proud, lze tedy výstupní operace zretezit. Príkladern pro výpis 
dvou promenných (hodiny, minuty), ve kterých maže být uložen napr. cas, je príkaz 
 
cout « "Je prave " « hodiny « " hodin a " « minuty « " minut."; 
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4.7.2.4 Pretežování proudových operátoru 
 
Pro jazyk C++ jsou standardne definovány operátory pro proudový vstup a výstup » a «. 

Binární operátor « má prototyp 
 

ostream &operator«(ostream &stream, typ_operandu) 
{ 
  // polozky 
  return stream; 
} 
 
Obdobnou syntaxi má i operátor »: 
 
istream &operator»(istream &stream, typ_operandu) 
{ 
  // polozky 
  return stream; 
} 
 

Uvnitr techto funkcí lze nacíst jednotlivé položky z proudu, nebo je naopak do proudu 
uložit. Podle této sytaxe se dají operátory pretežovat podle potreby. 

 
Pokud se tyto operátory použijí pro vstup a výstup instancí, pak je nutné si uvedomit, že 

pretížený operátor nemá prístup k soukromým datum trídy, proto musí být nove 
specifikovaná funkce jako friend funkce. Jak to bude vypadat ve skutecnosti nám ukazuje 
následující príklad pro práci s komplexními císly. Zde je pretížen operátor « pro výstup tak, 
aby se pri výpisu komplexní císlo zobrazovalo se svojí reálnou i imaginární cástí: 
 
#include <iostream.h> 
 
class Ckomplex { 
  double Re, Im; 
public: 
  Ckomplex() {Re = Im = 0;} 
  Ckomplex(double x, double y) 
  { 
    Re = x; 
    Im = y; 
  } 
 
  double real_part() {return Re;} 
  double im_part() {return Im;} 
 
  friend ostream &operator«(ostream &vystup, Ckomplex co); 
}; 
 
ostream &operator«(ostream &vystup, Ckomplex co) 
{ 
  vystup « "\nRealna cast: " « co.Re; 
  vystup « "\nlmaginarni cast: " « co.Im; 
  return vystup; 
} 
 
void main (void) 
{ 
  Ckomplex alfa(3,5); 
  cout « alfa; 
} 
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4.7.2.5 Formátování pomocí manipulátoru 
 
Pri vstupech a výstupech je potreba casto zmenit zpusob výpisu textu. Nekdy je treba 

text, zarovnat, odrádkovat apod. Pro formátování vstupu a výstupu se používají predevším 
manipulátory, což jsou objekty, které se dají vkládat do proudu a tím ovlivnují jeho stav. 
Prehled používaných manipulátorii je v tab.1. 

 
 
Manipulátory, které nemají parametr jsou definovány v hlavickovém souboru iostream.h.  

Ostatní mají definici v souboru iomainp.h. Následující program približuje použití 
manipulátoru: 
 
#include <iostream.h> 
#include <iomanip.h> 
 
int main (void) 
{ 
   double vyska, hmotnost; 
 
   cout « "vyska osoby (v cm): "; 
   cin » vyska; 
   cout « "Hmotnost osoby (v kg:) "; 
   cin » hmotnost; 
 
   cout « "clovek merici " « setprecision(2) « vyska/100 «" m "; 
   cout « "a vazici " « hmotnost « " kg ma"; 
 
   if (hmotnost < vyska/2.5) 
      cout « " podvahu." « endl; 
   else if (vyska/2.5 <= hmotnost && hmotnost <= vyska/2.3) 
      cour « " normalni hmotnost." « endl; 
   else  
      cour « " nadvahu." « endl; 
 
   return 0; 
} 
 
3 0 znací implicitní stav  
4 Viz dále 
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Zadá se hmotnost a výška a na základe techto údaju se zjištuje obezita osoby. V 
programu jsou použty manipulátory endl a setprecision. Tento manipulátor s parametrem 2 
zpusobí, že se vypisující se promenné budou zobrazovat pouze na 2 desetinná místa. 

 

4.7.2.6 Pretežování manipulátoru 
 
Parametrové i bezparametrové manipulátory je možné pretežovat. Parametrové ma-

nipulátory se na rozdil od bezparametrických implementují obtížneji. 
 
Manipulátor bez parametru na proudu ostream je identifikátor funkce, která vrací 

ostream& a má jeden parametr typu ostream&. Syntaxe vypadá následovne: 
 
ostream&<manipulator> (ostream &stream) 
{ 
   // zde lze nastavit príslušné parametry 
   return stream; 
} 
 

Obdobne manipulátor na proud istream, je identifikátor funkce, která vrací hodnotu typy 
istream& a má jeden parametr typu istream&. Následující príklad približuje použiti 
pretíženého bezparametrového manipulátoru: 

 
#include <iostream.h> 
 
ostream& doublepip(ostream & proud) 
{ 
  return proud « '\a' « '\a'; 
} 
 
int main(void) 
{ 
   cout « doublepip « "Pozor, neco se stalo!"; 
   return 0; 
} 

 
Pocítac pred vypsáním varovného textu dvakrát pípne. Funkce je taková, že operátor "«" 

zavolá funkci doublepip() a predá se jí parametr cout. Funkce doublepip() odešle do 
proudu, který dostala jako parametr rídicí znak, který zpusobuje pípnutí. Potom tato funkce 
vrátí odkaz na svuj parametr. 

 
Manipulátor s parametrem je identifikátor, za kterým následuje parametr v závorkách. 

Zápis v C++ se provádí bud jako volání funkce nebo instance objektového typu, na kterou 
se aplikuje operátor volání funkce. Jak již bylo naznaceno, manipulátory s parametrem mají 
obtížnou implementaci, a predpokládáme, že se pri bežném programování s nimi ctenár 
techto skript setká jen výjimecne, bude proto prípadný zájemce odkázán na príslušnou 
literaturu.[2] 
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4.7.3 Duležtié metody I/O proudu 

 
 
V následujících kapitolách uvedeme. prehled nejduležitejších metod a atributu, které by 

mohly být užitecné a prospešné pri práci s datovými proudy. Bližší popis lze najít v 
príslušných hlavickových souborech. 
 
Trída ios 
 Tato trída obsahuje atribut state typu int, který obsahuje príznaky možných chybových 
stavu proudu, tedy príznaky, které informují o tom, zda se poslední operace s tímto proudem 
podarila ci nikoliv. Tyto príznaky jsou popsány výctovýrn typem ios::io_state. 
 

Atribut urcující formát dat v proudu (x-flags) je typu long a obsahuje formátovací príkazy. 
Ty jsou popsány pomocí výctového typu uloženého také ve tríde ios. 

 
Vetšina metod trídy ios nastavuje nebo vrací hodnoty atributu. Z tech nejvýznamnejších 

zde jmenujme alespon eof() vracející hodnotu 1 (TRUE) pokud byl proud dat ukoncen 
speciálním znakem souboru, jinak se vrací 0 (FALSE) a funkci good() vracející 0, pokud 
nastala chyba pri práci s proudem, jinak 1. 

 
Trída istream 

Mezi nejvýznamnejši metody této trídy patrí get(), která nacte a vrátí další znak z 
proudu. Pokud v proudu není další znak k dispozici, vrací se hodnota EOF. Tato metoda je 
navíc pretížena v nekolika verzích (pro nactení více znaku). 

Metoda peek() vrátí hodnotu dalšího znaku z proudu, ale tento znak se nebude nacítat. 
Metody tellg() a seekg() slouží pro práci se soubory. Pro návrat aktuální pozice v 

soubona slouží první z nich, druhá umožnuje pozici v souboru menit. 
 

Trída ostream 
 Metoda put() je analogickou funkcí metody get(). Ukládá do proudu potrebný znak. 
Metoda flush() provádí vyprázdnení vyrovnávací pameti. V této tríde jsou také definované 
metody tellg() a seekg() slouží pro práci se soubory. Jejich význam je stejný jako u trídy 
istream. 

 
 
4.7.4 Souborové proudy 

 
 
Souborové proudy sloužící pro práci se soubory lze vytváret pomocí trídy fstream. Pri 

otevírání lze urcit, jakým zpusobem se má proud otevrít. Tyto príznaky lze mezi sebou 
kombinovat pomocí operátoru " I " (viz tab.2). 
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Následující príklad provádí zápis císel 0-10 do soubotu (pripisuje na konec) každé císlo 
na nový rádek: 

 
#ínclude <stdlib.h> 
#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
 
void Chyba(void) 
{ 
   cout « "Chyba pri otevirani souboru"; 
   exit (1); 
} 
 
fstream F; 
 
int maín(void) 
{ 
   int i; 
 
   F.open("c:\\data.dat", ios::out|ios::app); 
   if (!F) chyba() ; 
 
   for(i=0; i<=10; i++) { 
      F « i « endl; 
   } 
 
   F.close(); 
   return 0; 
} 
 

Bezparametrický konstruktor fstreambase() vytvárí proud, který neodkazuje na žádný 
soubor. Ten je možné priradit pomocí metody open. Parametrický konstruktor otevre 
príslušný soubor ve zvoleném módu podle parametru. Metoda close() zavírá proud. 

Konstruktory tríd ifstream, ofstream a fstream odpovídají konstruktorum trídy 
fstreambase. Totéž platí pro metodu open. 
 
 

 4.7.5 Pametové proudy 
 
Pametové proudy se chovají podobne jako proudy souborové. Tyto proudy mohou 

pracovat s pevným bufferem, kde se musí udat jeho délka a také s dynamickým, který se 
muže podle potreby automaticky zvetšovat. 
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Pro režimy otevrení pametových proudu lze použít príznaky ios:in, ios:out a 
ios:ate, jejichž význam je analogický príznakum pro práci se soubory. 

 
Následující program demonstruje práci s retezcem. Do pole text se postupne dvakrát 

uloží cislo, tedy v poli bude uložen retezec "2324.14 2324.14". Po prvním výpisu na 
obrazovku se vypíše císlo 2324.14 a ukazatel v retezci se presune z jeho pocátku na pozici 
za toto císlo (funkce tellg() zjistí polohu v retezci) - na obrazovku se vypíse císlo 8. 
Pomocí funkce seekg() se zmení poloha ukazatele v retezci na pozici 2, pak se tedy po 
druhém výpisu na obrazovku objeví císlo 24.14. 
 
#include <iostream.h> 
#include <iomanip.h> 
#include <strstrea.h> 
 
int main(void) 
{ 
   int i; 
   char text[20]; // pevný buffer 
   double cislo = 2324.1415926, nova; 
 
   strstream Str(text, 20, ios::in|ios::out); 
   Str « setprecision(7) « cislo « ' ' « cislo; 
 
   Str » nova; 
   cout « nova « endl; 
   i = Str.tellg(); 
   cout « "Pozice v retezci: " « i « endl; 
    
   Str.seekg(2); 
   Str » nova; 
   cout « nova « endl; 
   return 0; 
} 
 

Asi nejvetší význam pro uživatele má konstruktor trídy strstream, mající tri parametry - 
ukazatel na znakový retezec (pole znaku), ke kterému bude proud pripojen, délka pole a 
režim príznaku. Zpusob použití približuje predchozí príklad. 

Pokud se použije konstruktor tríd istrstream nebo ostrstream, vynechává se tretí 
parametr (príznak). 

 
 

4.7.6 Konzolové proudy 
 
Konzolové proudy mají orientovaný výstup na konzolu a jsou borlandovským rozšírením 

C++. Tyto proudy jsou k dispozici pouze pod DOSem a v konzolovém módu 32bitových 
Windows. 

Konzolové proudy se vytvárí pomocí trídy constream, která je definovaná v hlavickovém 
souboru constrea.h. Pro práci s temito proudy se používá rada speciálních manipulátoru 
(Tab.3). 
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Zpusob použití operátoru približuje následující príklad, který pro jeho jednoduchost není 
potreba komentovat: 
 
#include <constrea.h> 
 
constream A, B; 
 
int main(void) 
{ 
   A.window(10, 10, 30, 20); // nastavení okna pro práci 
   B.window(40, 10, 70, 20); 
 

A « setbk(WHITE) « setclr(BLUE); 
B « setbk(YELLOW) « setclr(GREEN); 
 

   A.clrscr(); 
   B.clerscr(); 

 
A « "Leve okno" « endl « "dalsi radek"; 

   A « "Prave okno" « endl « "dalsi radek"; 
 
   C « setxy(10,10) « delline; 
   return 0; 
} 
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4.8 Výjimky 
 
Výjimky slouží k mimorádnému prenosu rízení mezi funkcemi uvnitr programu. 

Prostredky pro práci s výjimkami jako soucást návrhu C++ byly implementovány v roce 
1992. Soucástí borlandovských prekladacu jsou výjimky od verze 4.0, v microsoftských 
prekladacích Visual C++ od verze 2.0. Pri klasickém prístupu k objektovému programování 
se ctenár techto skript s výjimkami príliš casto nesetká, proto zde této problematice není 
venováno mnoho .prostoru. 

 
Protože programy bežící na pocítaci dnes prebírají velkou cást zodpovednosti za radu 

cinností, patrí mezi jejich nejduležitejší požadavky tolerance vuci chybám. Program by mel 
být vytvoren tak, aby pocítal nejen s tím, že chybu muže vytvorit nejen uživatel, ale i s tím, 
že on sám obsahuje chyby. Pricemž uživatelskými chybami se rozumí vycerpání pameti, 
poškození souboru, výpadek napájení atd. Naproti tomu chyby programu bývají nejcasteji 
zpusobeny dusledkem chyb v analýze nebo v návrhu aplikace. Jde o chyby jako je delení 
nulou, odmocnování záporného císla apod. 

 
Takovéto chyby se vyskytují v každém vetším programu a programové vybavení, jehož 

selhání by mohlo zpusobit rozsáhlé škody (napr. pri bankovních operacích) musí tyto chyby 
predpokládat a být vuci nim tolerantní, tedy pokud k nim dojde, nesmí zpusobit škodu.5 

 
Zpusob ošetrování chyby záleží na okolnostech a muže mít ruznou podobu - napr. pri již 

zminovaném delení nulou provede nejakou akci, která neposkytne optimální výsledek, ale 
jiste zarucene nezpusobí škodu, takže program muže v klidu bežet dál. 

 
4.8.1 Co jsou Výjímky 

 
Výjimku mužeme považovat za situaci pri normálním chodu programu, která zpusobí, že 

program nemuže pokracovat obvyklým zpusobem - tj. dojde k nejaké chybe. Jsou však 
programy, kdy takováto chyba nesmí zpusobit jeho predcasné ukoncení (napríklad pri rízení 
letadla). Proto pokud v techto prípadech vznikne výjimka, je nutné ji nejakým zpusobem 
programove ošetrit. 

Funkce ci metody v knihovnách jsou casto realizovány tak, že zjistí chybu. Zde však 
vzniká otázka, jakým zpusobem ji ošetrit. Casto se stává, že funkce, která chybu zjistila, 
ukoncí program (v C++ se volá napríklad funkce exit() apod.). Jak již bylo receno, nejde v 
každém programu, takovouto situaci rešit jeho ukoncením. Nejlepším rešením pro ošetrení 
takovéhoto stavu jsou práve výjimky. 
 

4.8.2 Výjimky v C++ 
 
Jazyk C++ dovede pracovat pouze s výjimkami, které vznikají uvnitr programu. Pomocí 

výjimek tedy nelze zpracovávat události, které vzniknou mimo nej. 
 

 
 
 
 
 
 5 Výjimky predstavují elegantní aparát, jak zvládat chybové situace. Je to ovšem za cenu 
delšího a složitejšího programového kódu. Proto rada prekladacu umožnuje používání 
výjimek zakázat. 
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Všechny operace, které by se nemusely podarit a u kterých je tedy podezrení na vznik 
chyby se provádí v tzv. hlídaném bloku. Ten se skládá z pokusného bloku a z jednoho 
nebo nekolika handleru. 

 
V pokusném bloku se provádí operace, které by mohly vyvolat výjimku. Pokud výjimka 

nenastane, probíhají všechny príkazy v pokusném bloku a po jeho skoncení bude program 
pokracovat za hlídaným blokem. Jestliže však k výjimce dojde, skoncí se provádení tohoto 
bloku predcasne a rízení se predá jednomu z handleru tohoto bloku. Pokud handler sám 
neukoncí cinnost programu, bude se pokracovat ve vykonávání cinnosti za hlídaným 
blokem. 

 
Po vzniku výjimky se bude hledat príslušný handler, který by ji ošetril. Pokud se nenajde 

potrebný handler v bloku, kde výjimka vznikla, prejde se do bloku nadrízeného. Pokud ho 
nenajde ani tam, prejde se do funkce, která daný blok volala a bude se hledat tam. Takto se 
výjimka muže šírit až do hlavního programu. 

 
Pri vyvolání výjimky se posílá handleru hodnota, která nese urcité informace o 

okolnostech výjimky a o její povaze. K tomu se velice casto používají datové typy. Typ 
hodnoty, která se posílá handleru pri vyvolání výjimky se casto oznacuje jako typ výjímky. 

 

4.8.2.1 Syntaxe výjimek 
 
Pro práci s výjimkami slouží v jazyce C++ následující trojice príkazu: 
 
   • try - slouží jako oznacení pokusného bloku 
   • throw - operátor, který výjimku vyvolá 
   • catch - znací blok pro ošetrení výjimky 
 
Zpusob použití techto príkazu približuje následující príklad: 
 
try { 
   // Toto je pokusný blok 
   // který obsahuje operace, které se nemusí podarit 
  if (problem_1) throw vyj(1); 
   // další príkazy 
} 
catch(vyj v) { 
   // Handler: 
   // pokus o nápravu chyby, která vyvolala výjimku 
} 

 
Príkaz throw vyvolávající výjimku mívá parametr, který nese informace o výjimce. Typ 

výjimky je urcen typem hodnoty tohoto výrazu. Hodnotu tohoto výrazu lze v handleru použít 
a podle ní se rozhodnout, jakým zpusobem bude ošetrena. 
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Príkaz throw se také casto používá jako prípona v deklaraci funkce. Možné tvary jsou 
 

void Funkcel(); 
void Funkce2() throw (); 
void Funkce3() throw (int, double, Info); 

 
Pri volání Funkce1 muže nastat libovolná výjimka a ta se muže z této funkce rozširovat. 

Naproti tornu pri zavolání Funkce2 se pri vzniku libovolné výjimky nesmí tato rozšírit vne 
funkce (všechny výjimky v této funkci musí být zachyceny a ošetreny). Pokud dojde prece 
jen k rozšírení nejaké výjimky mimo funkci, bude ji systém považovat jako za neocekávanou 
výjimku (viz dále). Z Funkce3 se muže rozšit výjimka typu int, double nebo Info. Pri 
rozšírení jakékoliv jiné výjimky z této funkce s ní bude systém opet zacházet stejne jako s 
neocekávanou výjimkou. 

 
Nekdy se stane; že je potreba výjimku cástecne ošetrit, ale nelze provést vše najednou. 

Jednu výjimku je tedy potreba zpracovávat nadvakrát v ruzných úrovních. V handleru lze v 
prípade potreby vyvolat znovu tutéž výjimku. Pro tento úcel poslouží príkaz 

 
 throw; 

 
 ve kterém se nebude uvádet výraz. Parametrem takto vzniklé výjimky bude parametr 
práve ošetrované výjimky. 

 
Vše, co bylo dosud o výjimkách receno (a neco víc - viz další kapitola) približuje 

následující program: 

 
#include <iostream.h> 
 
class Prazdna 
{ 
public: 
  Prazdna(){ cout « "Konstruktor tridy Prazdna" « endl; } 
  ~Prazdna(){ cout « "Destruktor tridy Prazdna" « endl; } 
}; 
 
void funkce_F(int j) throw (int) 
{ 
  Prazdna c; 
  cout « "Funkce F pred místem vyjimky" « endl; 
  if (j == 0) throw 1; // chyba 
  cout « "Funkce F za místem vyjimky" « endl; 
}; 
 
void funkce_G(int j) throw (int) 
{ 
  Prazdna b; 
  try{ 

cout « "Funkce G pred volanim F" « endl; 
funkce_F(j*j); 
cout « "Funkce G po zavolaní F" « endl; 

  } // zde je více výjimek - popis viz kapitola Handler 
  catch(double){ 
     cout « "Funkce G, zachycena vyjimka double" « endl; } 
  catch(int){ 
     cout « "Funkce G, zachycena vyjimka int, posila se dal" « endl; 
     throw; 
  } 
} 
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int main(void) 
{ 
  try{ 
    Prazdna a; 
    cout « "Funkce main pred volanim funkce G" « endl; 
    funkce_G(0); 
    cout « "Funkce main po volaní funkce G" « endl; 
  } 
  catch(...){ // univerzální výjimka - viz kapitola Handler 
    cout « "Funkce main: zachycena nejaka vyjimka" « endl; 
  } 
  cout « "Funkce main za handlerem" « endl; 
  return 0; 
} 
 

V hlavní programové smycce se deklaruje instance a trídy Prazdna. Nato se zavolá 
funkce_G, která vytvárí instanci b stejné trídy. Ta volá pro zmenu funkci funkce_F, která 
opet vytvorí instanci. 

 
Pokud dojde ve funkci funkce_F k výjimce typu int, dojde k ukoncení tela funkce 

príkazem throw. Všechny ostatní príkazy této funkce se preskocí, pouze se zavolá de-
stuktor lokální instance c trídy Prazdna. Protože výjimka nebyla ve funkci funkce_F 
ošetrena, rozšírí se do funkce_G, která tuto funkci zavolala. Volání funkce_F, je vloženo 
do pokusného bloku, ke kterému je pripojený handler typu int. Ten výjimku zachytí, vypíše 
upozornení a pošle ji neošetrenou dál. Funkce_G tedy skoncí (zavolá se pouze destruktor 
instance b, ostatní príkazy se vynechají) a rízení se vrátí do hlavní smycky programu: 
Teprve zde je k dispozici handler, který vzniklou výjimku ošetrí. Rízení opustí i tento pokusný 
blok a prejde se do príslušného handleru. Ten vypíše upozornení a rízení bude pokracovat 
za ním. 

 
Pro názornost jsme do programu pridali výpis textu, aby bylo patrné, jak program 

probíhá: 
 
 
Konstruktor tridy Prazdna 
Funkce main pred volanim funkce G 
Konstruktor tridy Prazdna 
Funkce G pred volanim F  
Konstruktor tridy Prazdna  
Funkce F pred místem vyjimky  
Destruktor tridy Prazdna 
Funkce G, zachycena vyjimka int, posila se dal  
Destruktor tridy Prazdna 
Destruktor tridy Prazdna 
Funkce main: zachycena nejaka vyjimka  
Funkce main za handlerem 

 
 
4.8.2.2 Handler 

 
Jak již bylo naznaceno, handler (blok pro ošetrení výjimky) musí být zapsán hned za 

pokusným blokem nebo jiným handlerem. Zacíná tedy klícovým príkazem catch, za kterým 
je v závorkách urcen typ výjimky. Specifikace typu výjimky je podobná specifikaci formálního 
parametru funkce (jméno parametru lze vynechat - pokud se uvede, lze se na nej uvnitr 
handleru odvolávat). 
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Pokud je v hlídaném bloku handleru více, zapisují se tyto za sebou, jak je patrné z 
následujícího príkladu: 

 
try{ 
  // Pokusný blok - zde se muže volat funkce, která vyvolá výjimku } 
} 
catch(int){ 
  cout « "vyjimka typu int." « endl; 
} 
catch(Info){ 
  cout « "Neopravitelna vyjimka" « endl; 
  exit(1); 
} 
Pokracuj(); 
 

Tato ukázka obsahuje dva handlery. Pokud vznikne výjimka typu int, prejde rízení do 
odpovídajícího handleru a po jeho ukoncení se predá rízení za hlídaný blok (funkce 
Pokracuj ()). Naproti tomu výjimka typu Info ukoncí program. 

 
Specifikaci typu výjimky v handleru lze nahradit výpustkou (...) - viz príklad v 

predchozí kapitole. Tento handler je oznacován jako univerzální, protože zachytává veškeré 
výjimky. Proto se vždy uvádí jako poslední, za handlery se specifikovaným typem. 

 

 
4.8.2.3 Výjimky a bloková struktura programu 

 
Pokusný blok i tela handleru se chovají jako dva nezávislé bloky. každý z nich tedy muže 

mít vlastní lokální promenné. Z pokusného bloku lze vyskocit pomocí príkazu return, 
goto, break nebo continue, ale skákat dovnitr pokusného bloku je zakázáno.  

 
Vyvolání výjimky vždy znamená ukoncení pokusného bloku. Než se predá rízení 

handleru, který bude výjimku ošetrovat, zavolají se destruktory instancí lokálních objektu, 
které byly v pokusném bloku deklarovány (viz príklad výše). 

 
Nekdy se stane, že výjimka vznikne v konstruktoru instance. Taková instance není 

hotová, proto se pro ni nemuže volat destruktor. Proto se musí prípadné chyby odstranit v 
príslušném handleru. Pokud má tato instance nekolik predku zavolají se destruktory tech 
predku, kterí již byli zcela zkonstruováni. 

 
Naopak z destruktoru se nesmí výjimka rozširit. Pokud k tomu prece jen dojde, program 

se ukoncí voláním funkce terminate(), která ukoncuje program voláním funkce abort(). 
 
Výjimka muže vzniknout i v handleru. Ten však muže zachytit pouze výjimku, která 

vznikla v predchozím pokusném bloku, tedy pokud v nem muže vzniknout výjimka, musí se 
celý hlídaný blok vložit do dalšího pokusného bloku. 

 
 

4.8.2.4 Neocekávané a neošetrené výjimky 
 
Neocekávané výjimky nastanou, pokud se z nejaké funkce rozšírí výjimka jiného typu, 

než které jsou uvedeny ve specifikaci možných výjimek jako parametr príkazu throw za 
hlavickou. Tato chyba je tak závažná, že se zavolá standardní funkce unexpected(), 
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která normálne volá funkci terminate(). Pomocí funkce set_unexpected() lze nastavit 
volání jiné funkce. 
 

V prípade, že výjimka vznikne mimo pokusný blok nebo když vznikne v bloku, ale žádný 
handler ji nezachytí, jde o neošetrenou výjimku. V prípade této funkce se bude volat funkce 
terminate() volající již dríve zmínený abort(). Pomocí funkce set_terminate() lze 
nastavit volání jiné funkce. 

 
4.8.2.5 Standardní výjimky 

 
I nekteré z operátoru mužou vyvolat výjimky. Takovým nejznámejším operátorem je new, 

který v prípade neúspešné alokace vrací 0 nebo výjimku typu bad_alloc (to závisí na 
implementaci). Další dva operátory, které mohou vyvolat výjimku jsou typeid nebo 
dynamic_cast. 

 
Také funkce a metody standardní knihovny jazyka C++ mohou vyvolávat výjimky typu, 

které patrí do standardní hierarchie výjimkových typu. Tato hierarchie obstarává základní 
trídení chyb na logické (dusledky logické chyby v návrhu programu) a behové (napr. poruchy 
periferních zarízení). V obou skupinách jsou definované ješte další podtrídy. To dává 
programátorovi možnost, jak se bude s chybami zacházet. 

 
4.8.2.6 Strukturované výjimky 

 
S temito výjimkami se mužeme setkat již v nekterých verzích jazyka C, i když byly 

puvodne navrženy pro programy pod Win32. Ve 32bitovém prostredí lze pracovat nejen se 
softwarovými výjimkami, ale také s hardwarovými. 

 
Celková koncepce strukturovaných výjimek je z velké cásti podobná výjimkám v C++. Z 

duvodu rozsáhlosti této problematiky a protože predpokládáme, že se ctenár techto skript s 
nimi nejspíše setká jen výjimecne, bude zde prípadný zájemce odkázán na odbornou 
literaturu, napr. [2]. 
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5 Základy programování pro prostredí 
Windows 

 
Prostredí Windows je neobjektové, takže tato kapitola na první pohled nemá spojitost s 

tématem techto skript. Jak však uvidíme dále, je API (Application Program Interface - 
rozhraní aplikacních programu) tohoto prostredí velmi elegantne „pouzdritelné" do objektu 
nehlede k tomu, že v soucasnosti je vetšina programu psána práve pro ruzná grafická 
prostredí, tedy nejen pro Windows. Práve z tohoto duvodu cítíme povinnost seznámit 
ctenáre nejen se základy objektového programování, ale i se základy programování pro 
Windows, aby jeho suma pocátecních znalostí byla ucelená a aby byl pripraven nejen na 
hlubší studium problematiky, ale i na prípadný nástup do praxe aplikacního nebo i 
systémového programátora. 

 
Programy pro Windows jsou rízeny událostmi. Tato vlastnost je spolecná všem pro-

gramum psaným pro jakékoliv grafické prostredí (Presentation Manager pro OS/2, ruzná X-
Window ruzných klonu systému UNIX). To znamená to, že operacní systém posílá programu 
zprávy o událostech. Takovou-událostí muže být napríklad stisk klávesy nebo kliknutí 
tlacítkem myši. Program muže ale nemusí tyto události obsloužit neboli zpracovat. Zpráv o 
událostech posílá operacní systém programum celou radu, takže ani složitejší programy 
neobsluhují zdaleka všechny obdržené zprávy. 

 
Jinými slovy receno, pokud srovnáme program napsaný pro Windows s programem 

vytvoreným napr. pod MS-DOSem, rozdíl je takový, že program MS-DOS volá operacní 
systém, aby získal vstup od uživatele, zatímco Windows zpracovává vstupy uživatele 
pomocí zpráv operacního systému. Windows tedy vyžaduje jiný prístup, než napr. MS-DOS 
a podle toho se musíme pri programování zachovat. 

 
Zpracování zpráv Windows si zpravidla žádá množství konstrukcí v našem programu, 

nicméne se na oplátku nemusíme starat o propojení techto zpráv s naším kódem, nebot to 
je vec aplikacního systému. Vetšina zpráv ve Windows je presne definována a použitelná ve 
všech programech (napr. WM_CREATE je zpráva, která je zaslána, pokud se vytvorí okno). 

 
Tvorba aplikací pro Windows vypadá na první pohled složite a neprehledne (viz program 

níže), nicméne jak se dozvíme v jiné cásti této kapitoly dnes není nutné programovat pod 
Windows tímto zpusobem a lze využít radu dostupných programových nadstaveb a šablon. 
Podrobnejší informace pro programátora-zacátecníka pro Windows lze najít napr. v [5], ale i 
obecne existuje velké množství ucebnic a zdroju. 

 
5.1.1.1 Základní struktura programu pro prostredí Windows 

 
Na rozdíl od programu pro znaková prostredí, které musí obsahovat alespon jednu 

základní funkci - main, musí být program pro prostredí Windows tvoren dvema základními 
funkcemi. Ta první, jež je v podstate ekvivalentem funkce main má povinný název WinMain. 
Tuto funkci volá jako první operacní systém. Druhá funkce nemá povinný název, ale je nutná 
pro obsluhu zpráv, které jsou posílány systémem do programu, potažmo okna, a to bez 
ohledu na to, je-li toto okno viditelné nebo se jedná o program bez zobrazeného okna. Tato 
funkce je zaregistrována spolu s dalšími parametry okna ve funkci WinMain (poprípade 
v jiné funkci, ale volané na zacátku funkce WinMain). 

 
Podívejme se nyní na pokud možno co nejjednodušší program napsaný pouze s využitím 

API Windows (pro úplné zjednodušení je napsán pouze v jazyce C): 
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// základní hlavickový soubor  
#include <windows.h> 
 
// volitelné jméno trídy použité pri registrací okna 
#define OUR_CLASS_NAME "our simple application class" 
 
// globální promenné  
// handler okna  
HWND hWnd; 
// handler instance aplikace  
HINSTANCE hInst; 
 
// deklarace použitých funkcí 
// pro zprehlednení umístujeme inicializaci aplikace  
// a instance do samostatnych funkcí 
 
// základní funkce - ekvivalent funkce main 
int PASCAL WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int); 
 
// inicializace aplikace - provádí se jen pri spuštení první instance  
BOOL InitApplication(HINSTANCE); 
 
// inicializace instance - provádí se pri spuštení každé instance  
BOOL InitInstance(HINSTANCE, int); 
 
// funkce pro obsluhu zpráv posílaných aplikaci operacním systémem  
LRESULT CALLBACK _export MainWndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); 
 
 
int PASCAL WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,  
  LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
  MSG msg; 
 
    // inicializace aplikace - jen jednou pro všechny instance 
    if(!hPrevInstance) 

if(!InitApplication(hInstance)) 
  return FALSE; 
 

    // inicializace instance  
    if(!InitInstance(hInstance, nCmdShow)) 
      return FALSE; 
 
    // „vybírání" zpráv ze systémové fronty  
    while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) 
    { 

// preklad zpráv z formy virtuálních kláves  
// na „obycejné" znaky  
TranslateMessage(&msg);  
// „odeslání" zprávy do hlavní funkce okna 
// (v našem prípade se jmenuje MainWndProc 
DispatchMessage(&msg); 

    } 
 
    return msg.wParam; 
} 
 
 
// nastavení parametru okna a jeho zaregistrování v systému  
BOOL InitApplication(HINSTANCE hInstance) 
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{ 
  WNDCLASS wc; 
 
    wc.style = 0; 
    wc.lpfnWndProc = MainWndProc; 
    wc.cbClsExtra = 0;  
    wc.cbWndExtra = 0;  
    wc.hInstance = hInstance; 
    wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); 
    wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);  
    wc.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
    wc.lpszMenuName = NULL; 
 
    // toto ]méno bude použito ve funkci CreateWindow 
    wc.lpszClassName = OUR_CLASS_NAME; 
 
    return RegisterClass(&wc); 
} 
 
// inicializace instance 
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow) 
{ 
    hInst = hInstance; 
 
    // vytvorení okna; styl, rozmery, umístení apod. lze menit parametry 
    if(!(hWnd = CreateWindow(OUR_CLASS_NAME,"Our simple application", 
    WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT, 
    CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInstance, NULL))) 
       return FALSE; 
 
    // uvedení okna do „viditelného stavu"  
    ShowWindow(hWnd, nCmdShow); 
 
    // obnovení (znovuvykreslení) klientské cásti 
    // (vše mimo titulkový pruh, rámecku, menu apod.) okna  
    // ekvivalentem je zaslaní zprávy WM_PAINT  
    UpdateWindow(hWnd); 
 
    return TRUE; 
} 
 
// funkce obsluhy událostí 
LRESULT CALLBACK export MainWndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, 
LPARAM lParam) 
{ 
    // na zprávu typu WM_DESTROY reagujeme zasláním 
    // požadavku na ukoncení aplikace operacnímu systému 
    if(message == WM_DESTROY) 
       PostQuitMessage(0); 
    else 
      // standardní ošetrení všech námi nezpracovaných zpráv 
      return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam); 
} 

 
 
Prostudujeme-li si príklad pozorne, zjistíme samozrejme, že je relativne komplikovanejší 

než program psaný pro textové prostredí. Autori však doufají že bohatý komentár bude 
základním vodítkem pro každého zacátecníka. Jak uvidíme dále, dají se i programy pro 
grafická prostrení, zde konkrétne pro Windows, psát mnohem jednodušeji. 
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Pro zjednodušení práce s API Windows bylo vyvinuto mnoho knihoven. Nejvetšího rozšírení 
doznaly knihovny firem Borland (OWL - Object Windows Library) a zejména Microsoft (MFC 
- Microsoft Foundation Classes). Jak už jejich názvy napovídají, jedná se o knihovny 
objektové. Nahlédneme-li do manuálu k temto knihovnám, zjistíme, že všech vlastností 
objektového prís tupu zde bylo využito velmi úcelne, elegantne a beze zbytku. 
 

Napríklad základním grafickým kamenem je obecné okno. Z nej jsou pak dedením 
odvozovány další okna vcetne všech ovládacích prvku (tlacítka, listboxy apod.), které jsou 
samozrejme také okny a mohou prijímat zprávy od systému. Každé okno této hierarchie má 
své virtuální metody a každé je samozrejme implementuje ponekud jinak. My se o tuto 
implementaci však vubec nemusíme starat - vždy voláme metodu stejného jména se 
stejnými parametry; to je názorný príklad polymorfismu. Zapcuzdrení nás pak zbavuje 
starostí s ruznými handlery oken, kontexty zarízení apod. 

 
Srovnejme nyní nejjednodušší príklad programu psaného pomocí knihovny OWI. s pýše 

uvedeným príkladem: 
 

#include <owl/owl pch.h> 
#include <owl/applicat.h> 
#include <owljframewin.h> 
 
// dedením od TApplication odvodíme trídu naší aplikace 
class TDrawApp : public TApplication 
{ 
public: 
   // volání rodicovského konstruktoru, 
   // který za nás zarídí inicializaci aplikace i (windowsové) instance 
   TDrawApp() : TApplication() {} 
 
   // nutno implementovat inicializaci hlavního okna  
   void InitMainWindow() 
   { 

// ukazatel na nové okno ani není potreba ukládat do nejaké promenné                          
SetMainWindow(new TFrameWindow(0, "sample OWL Program")); 

   } 
}; 
 
  
int OwlMain(int /*argc*/, char* /*argv*/ []) 
{ 
   // volání konstruktoru a metody Run v jednom rádku  
   return TDrawApp().Run(); 
} 
 

Velmi podobne lze také napsat program pro Windows pomocí MFC a nebudeme jej tady 
proto uvádet. Duležité je videt ono „odstínení" od vetšinou nepodstatných detailu API. Psaní 
takových programu je velmi pohodlné a velmi casto jej ješte zjednodušují ruzné pomucky ve 
forme wizardu. Rádi bychom však podotkli, že pro seriózní programátorskou práci je 
opravdu velmi duležité „videt pod poklicku", tedy do API. Jedine tak existuje mnohem vetší 
šance odhalit príciny podivne se chovajících programu a jedine tak se lze dostat až ke 
tvorbe ruzných nestandardních vecí, které jsou kupodivu potrebné relativne casto. 
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