
Programowanie strukturalne z C ++ 

1 Wprowadzenie do programowania 

1.1 Co to znaczy programować 

1.1.1 Algorytm 

Programowanie to nie tylko kodowanie. Przede wszystkim oznacza to rozwiązanie problemu, 

a następnie udoskonala rozwiązanie krok po kroku. Po dopracowaniu do poziomu 

wystarczająco głęboko, stworzyłeś algorytm. Następnie nadszedł czas na przetłumaczenie 

każdego kroku algorytmu na kod programu. Załóżmy, że masz problem, który należy 

rozwiązać. Następnie rozpoczynasz od napisania sekwencji operacji na poziomie przeglądu, 

które należy wykonać, aby rozwiązać problem. Następnie zaczynasz od początku i skupiasz się 

na jednej operacji naraz i sprawdzasz, czy operacja musi zostać dopracowana do bardziej 

szczegółowych kroków. Następnie przechodzisz do następnego poziomu i udoskonalasz dalej. 

Ten proces udoskonalania trwa, dopóki nie osiągniesz poziomu wystarczająco głębokiego, aby 

rozpocząć kodowanie. Stworzenie algorytmu do rozwiązania problemu jest na ogół najbardziej 

pracochłonnym zadaniem pracy programistycznej. Wiele osób popełnia błąd, zaczynając od 

razu kodować, co pozwala skupić się na szczegółach kodu i zapomnieć o problemie, który 

należy rozwiązać. To sprawia, że niestrukturalny i nieskuteczny kod jest trudny do zrozumienia 

i utrzymania. Właśnie dlatego podkreślamy, że tworzysz swój logiczny ciąg myśli i konstruujesz 

dobry algorytm, zanim zaczniesz kodować. 

1.1.2 JSP 

Wykres JSP jest narzędziem do tworzenia algorytmu. JSP jest skrótem od Jackson Structured 

Programming i jest powszechnie stosowanym narzędziem do struktury logicznej. Weźmy 

przykład. Powinieneś stworzyć program, który oblicza cenę produktu, który ma być kupiony 

przez klienta. Klient określa identyfikator produktu i żądaną ilość. Program powinien następnie 

obliczyć odpowiednią zniżkę, dodać podatek i pokazać cenę klienta. Wykres JSP może 

wyglądać następująco: 

 

Górne pole to nazwa programu. Podzieliliśmy rozwiązanie na cztery etapy na poziomie 

przeglądu. Czytasz kroki od lewej do prawej. Jak zapewne wiesz, algorytm jest zbyt szorstki do 

napisania kodu. Więc kontynuujemy, udoskonalając rozwiązanie do następnego poziomu: 



 

Pole "Wprowadź informacje" zostało podzielone na dwa etapy: "Pokaż instrukcje  

użytkownikowi" i "Odczytaj identyfikator produktu i Ilość". W ten sam sposób udoskonaliliśmy 

pole "Odejmij rabat". Możemy rozbić pole "Oblicz cenę brutto" dalej: 

 

Możemy jeszcze udoskonalić algorytm, ale powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni z poziomu 

szczegółowości. Będziemy pracować na wykresach JSP w przykładowych programach kursu. 

1.1.3 Sekwencja - Wybór - Iteracja 

Każdy program jest logicznie zbudowany na podstawie trzech podstawowych zasad logiki: 

• Sekwencja - program wykonuje kolejno instrukcje, jedna po drugiej 

• Wybór - program wybiera jedną z kilku operacji w zależności od wymagań wstępnych. 

Program dokonuje selekcji w oparciu o pewien warunek. 



• Iteracja - program powtarza serię instrukcji określoną liczbę razy. 

Zasady logiki można również łączyć. Na przykład sekwencja instrukcji może być powtarzana 

wiele razy, jeśli określony warunek jest spełniony, w przeciwnym razie kolejna sekwencja 

instrukcji powinna zostać wykonana określoną liczbę razy. Wszystkie języki programowania 

wykorzystują te trzy zasady logiki. Jeśli zbudowałeś swój algorytm w prawidłowy sposób, jest 

to tylko kwestia wyboru języka programowania, kiedy kodowanie ma się odbyć. Powyższy 

algorytm kalkulacji ceny powinien dać ten sam wynik niezależnie od tego, czy kod jest napisany 

w C ++, Java czy VisualBasic. Na wykresie JSP powyżej pole "Oblicz cenę brutto" jest 

udoskonalane w sekwencji trzech operacji, od lewej do prawej: 

• Poszukaj produktu w pliku produktu 

• Wybierz cenę produktu 

• Pomnóż przez ilość 

Pole "Wyszukaj produkt w pliku produktu" może sugerować iterację, np. "Przeczytaj następny 

identyfikator produktu, dopóki nie znajdziemy identyfikatora produktu określonego przez 

użytkownika". Obliczenie rabatu w powyższym programie cenowym może oznaczać bardziej 

zróżnicowaną sytuację rabatową: 

• Jeśli cena brutto wynosi od 100 do 500 - klient otrzyma 5% zniżki. 

• Jeśli cena brutto wynosi od 500 do 1000 - klient otrzyma rabat w wysokości 8%. 

• Jeśli cena brutto przekracza 1000 - klient otrzyma 10% zniżki. 

Tutaj program musi dokonać wyboru. 

1.2 Kodowanie 

Po dopracowaniu algorytmu do poziomu wystarczająco szczegółowego, nadszedł czas, aby 

napisać kod. Ten napisany kod nazywa się kodem źródłowym. Kod musi oczywiście spełniać 

obowiązujące zasady dla danego języka programowania, musi być zgodny ze składnią. Każdy 

język programowania ma swoje własne zasady. Zasadniczo możesz użyć dowolnego edytora 

tekstu lub edytora tekstu, który Ci się podoba, takiego jak program Notatnik, Wordpad lub 

Word. Jeśli używasz procesorów tekstowych takich jak Wordpad lub Word, musisz zapisać plik 

jako czysty plik tekstowy (.txt). Zaleca się jednak użycie edytora tekstów obecnego w pakiecie 

programistycznym, którego używasz. Zaletą jest to, że otrzymasz wsparcie podczas 

kodowania. Microsoft Visual C ++, który jest pakietem programistycznym używanym w tym 

kursie, zawiera edytor, który: 

• Pokazuje słowa kluczowe w C ++ w kolorze niebieskim i komentarze w kolorze zielonym, 

• Zapewnia IntelliSense, tj. proponuje alternatywne kody w określonych sytuacjach, 

• Obsługuje pomoc kontekstową, tzn. pokazuje wyjaśnienie określonego elementu kodu, jeśli 

umieścisz kursor na elemencie i wciśniesz F1, 



• Zapewnia szerokie wsparcie podczas debugowania, umożliwiając wykonanie kodu do 

określonego punktu przerwania, w którym można sprawdzić wartości zmiennych w tej 

konkretnej pozycji. 

Istnieją inne narzędzia programistyczne dla języka C ++, takie jak Borland i Dev C ++. Narzędzia 

różnią się nieco pod względem małych szczegółów kodu. Możesz użyć dowolnego narzędzia, 

ważne jest, abyś nauczył się "myśleć" o programowaniu strukturalnym. W tym kursie 

wykorzystaliśmy Microsoft Visual C ++ 2008, a wszystkie przykłady programów są testowane 

w tym środowisku. C ++ jest bardzo obszernym językiem, który może być używany zarówno w 

podstawowym programowaniu strukturalnym, jak i w programowaniu obiektowym. Ponadto 

obsługiwane jest programowanie okien w graficznym środowisku Windows. C ++ posiada, 

dzięki swojemu poziomowi szczegółowości, swoją siłę w głębokim zagłębianiu się w 

najciemniejsze zakątki komputera, kontroluje system operacyjny, komunikuje się ze sprzętem, 

płytkami drukowanymi i zewnętrznym sprzętem, takim jak jednostki pomiarowe i urządzenia 

komunikacyjne. W tym kursie pozostaniemy przy podstawowym programowaniu 

strukturalnym. C++ jest zwartym językiem z wieloma symbolami mającymi własne znaczenia. 

Oznacza to, że kod C ++ wydaje się skomplikowany nowicjuszowi. Z drugiej strony zapewnia 

wiele narzędzi do wydajnego kodowania. Programy napisane w C ++ są bardzo szybkie ze 

względu na fakt, że kompilator optymalizuje je do każdego określonego typu procesora. Z tego 

powodu najczęściej używasz C ++ w sytuacjach, gdy czas procesora i wydajność są najlepsze 

1.3 Kompilowanie i łączenie 

Po napisaniu kodu programu należy go skompilować, tj. przetłumaczyć na kod maszynowy 

składający się z 1 i 0. To jest poziom rozumiany przez procesor. Przed osiągnięciem tego 

poziomu istnieje tymczasowy poziom kodu, zwany kodem obiektu. Tak więc kompilacja jest 

wykonywana w dwóch etapach, najpierw z kodu źródłowego do kodu obiektowego, a 

następnie z kodu obiektowego do kodu maszynowego. W Microsoft Visual C ++ nie musisz 

martwić się o te dwa kroki, ponieważ kompilacja od kodu źródłowego do kodu maszynowego 

jest to kliknięcie przycisku. Podczas pisania programu często dzieli się kod na kilka plików kodu 

źródłowego. Różne pliki zawierają odniesienia do siebie nawzajem. Po skompilowaniu całego 

kodu źródłowego różne części programu muszą być połączone razem w jeden pojedynczy plik 

wykonywalny (plik exe). W niektórych środowiskach połączenie musi zostać zainicjowane 

ręcznie. W Visual C ++ łączenie jest wykonywane automatycznie bezpośrednio po kompilacji. 

1.4 Pierwsze kroki z Visual C ++ 

Zaczniemy od utworzenia programu wyświetlającego na ekranie "Hello World". Kliknij przycisk 

Start i wybierz: 

All programss - Visual C ++ 2008 Express Edition -Microsoft Visual C ++ 2008 Express Edition 

Wyświetlony zostanie panel początkowy Visual C ++: 

 



 

 

Aby utworzyć nowy program, wybierz z menu: 

File - New - New project 

Wyświetli się okno: 

 

Wybierz zgodnie z powyższym oknem 



Aplikacja Win32 - Win32 dla konsoli 

Określ także nazwę programu, na przykład Hello, w polu po nazwie i wskaż odpowiedni folder 

za pomocą przycisku "Przeglądaj", w którym program ma być przechowywany. Określony 

podfolder zostanie utworzony z tą nazwą. Kliknij OK'. Zostanie wyświetlone nowe okno: 

 

 

Kliknij "Application Settings", zaznacz pole "Empty project" i kliknij "Finish". Projekt jest teraz 

utworzony, ale nie zawiera jeszcze plików kodu. Dodaj jedną wybierając z menu: 

Project – Add New Item 

Wyświetli się okno: 



 

Wybierz "Code" w lewej części i "C ++ File (cpp)" na liście ikon. Wprowadź nazwę pliku, który 

ma zostać utworzony w polu po nazwie "Name". Kliknij "Add". Zostanie wyświetlone okno 

kodu, w którym można wpisać kod: 

 

Nie wyjaśniamy wszystkich szczegółów w tym programie. Odbywa się to w następnej części. 

Najważniejsze jest to, że zaczynasz z systemem i potrafisz pisać i kompilować kod i uruchamiać 

programy. Zmiany wymagane w kodzie w porównaniu do poprzednich wersji Visual C ++ to: 

• Nie używaj .h w instrukcjach include, powinno to być: 

#include <iostream> 

Jednak w niektórych instrukcjach włączeń należy zachować .h 

• Wstaw instrukcję 



using namespace std; 

który wskazuje system, w którym znajduje się biblioteka standardowa 

• Wstaw poniższą instrukcję jako ostatnią w swoich programach: 

cin.get (); 

co sprawia, że program się zatrzymuje i otrzymasz możliwość wyświetlenia okna konsoli z 

wyświetlonymi danymi wyjściowymi. Czasem potrzebne są dwa parametry cin.get (): 

cin.get (); 

cin.get (); 

Skompiluj i uruchom program, klikając ikonę strzałki: 

 

Po wyświetleniu danych wyjściowych w oknie konsoli można zatrzymać program, naciskając 

klawisz Enter raz lub dwa razy. To jest cin. get () -statements na końcu programu, który czeka 

na naciśnięcie Enter. Stworzymy kolejny program, który zapyta użytkownika o cenę 

jednostkową produktu i ilość, a następnie oblicza cenę całkowitą. Zanim utworzysz nowy 

program, powinieneś zamknąć projekt poprzedniego programu, inaczej będzie to kłopotliwe 

Wybierz: 

 File - Close Solution i odpowiedz "Yes" na pytanie o zamknięcie wszystkich okien. 



Należy pamiętać, że każdy program zajmuje 5-6 MB miejsca na dysku, dzięki czemu powstaje 

wiele dodatkowych plików i folder debugowania, który jest niezbędny do korzystania z funkcji 

debugowania. Te dodatkowe pliki i folder Debug zaleca się usunąć po zakończeniu programu, 

w przeciwnym razie może zabraknąć miejsca na dysku. Jedyną rzeczą do zapisania jest plik cpp, 

w którym przechowywany jest twój kod źródłowy, który w naszym przykładzie ma nazwę 

Hello.cpp. Uruchom nowy program, tak jak w przykładzie Hello i wprowadź następujący kod: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int iNo; 

double dblPrice, dblTotal; 

cout << "Enter price per unit "; 

cin >> dblPrice; 

cout << "Enter quantity "; 

cin >> iNo; 

dblTotal = dblPrice * iNo; 

cout << "The total price is " <<dblTotal<< endl; 

} 

Nie wyjaśniamy wszystkich szczegółów w tym programie. Dokonuje się tego w następnej 

części. Dotkniemy tylko głównych etapów program. Po linii "void main" znajdują się dwie linie, 

w których deklarujemy niektóre zmienne potrzebne do przechowywania wprowadzonych i 

obliczonych wartości. Linia Cout wyświetla tekst na ekranie. Kolejna linia cin powoduje 

zatrzymanie programu i oczekiwanie na podanie przez użytkownika ceny za jednostkę i 

naciśnięcie klawisza Enter. Powtarza się to dla ilości produktu. Linia dblTotal oblicza cenę 

całkowitą, mnożąc cenę jednostkową przez ilość. Ostatnia linia przedstawia całkowitą cenę. 

Podczas kompilacji programu może się zdarzyć, że wpisałeś błąd. Otrzymasz listę błędów 

kompilacji w oknie u dołu ekranu. Kliknij dwukrotnie pierwszy błąd, aby program Visual C ++ 

wskazywał błędną linię. Napraw błąd. Kontynuuj z innymi błędami i kompiluj ponownie. Może 

być konieczna ponowna kompilacja kilka razy. Na koniec, po poprawieniu wszystkich błędów 

uruchom program, klikając przycisk z wykrzyknikiem. 

Gdzie jest program 

Możesz w Eksploratorze sprawdzić folder, w którym zapisałeś swój program. Podczas 

kompilacji automatycznie tworzony jest podfolder o nazwie Debug. Jeśli go otworzysz, 

znajdziesz plik exe. Możesz teraz uruchomić program, klikając dwukrotnie plik exe. Możesz 

również umieścić swój program w menu startowym. Najlepiej jest to zrobić metodą 

przeciągania i upuszczania. Wciśnij przycisk myszy na pliku exe i przytrzymaj go, narysuj 



wskaźnik myszy na przycisku Start i zwolnij przycisk myszy. Po kliknięciu przycisku Start 

znajdziesz swój program w menu Start. 



Zmienne 

2.1 Wprowadzenie 

Dowiesz się czym jest zmienna, jak zadeklarować zmienną, tj. powiedzieć komputerowi, że istnieje 

zmienna w programie i jak przypisać wartości do zmiennych. Dowiesz się również, jak wykonywać 

proste obliczenia matematyczne, jak odczytać wartości z klawiatury, jak wyświetlać informacje na 

ekranie i kontrolować, gdzie na ekranie będą wyświetlane informacje. Przedstawimy także kilka 

przykładów programowania z wykresami JSP. 

2.2 Dlaczego zmienne 

Zmienna jest używana przez program do przechowywania obliczonej lub wprowadzonej wartości. 

Program może potrzebować późniejszej wartości i musi zostać zapisany w pamięci roboczej 

komputera. 

Przykład: 

Nazwa zmiennej    Wartość zmiennej 

dTaxpercent            0.25 

Tutaj wybraliśmy nazwę "dTaxpercent", aby zachować wartość 0.25. Zasadniczo można użyć dowolnej 

nazwy zmiennej, ale zaleca się użycie nazwy odpowiadającej użyciu zmiennej. Gdy nazwa zmiennej 

pojawi się w obliczeniu, wartość zostanie automatycznie wykorzystana, na przykład: 

1500 * dTaxpercent 

oznacza, że 1500 zostanie pomnożone przez 0,25. 

2.3 Deklarowanie zmiennych 

Zadeklarowanie zmiennej ma na celu nakazanie programowi przydzielenia przestrzeni w pamięci 

roboczej dla zmiennej. Deklaracja: 

int iNo; 

mówi, że mamy zmienną o nazwie iNo i jest to typ integer (int). Zawsze należy określić typ danych, aby 

przydzielić odpowiedni obszar pamięci. Liczba całkowita może na przykład wymagać 4 bajtów, a 

wartość dziesiętna może wymagać 16 bajtów. Liczba przydzielonych bajtów zależy od systemu 

operacyjnego. Różne systemy operacyjne używają różnych ilości bajtów dla różnych typów danych. 

Nazwa zmiennej powinna informować o używaniu zmiennej. Ponadto standardem używanym przez 

wiele osób jest przydzielenie 1-3 wiodących znaków, aby określić typ danych (i dla liczby całkowitej). 

Zwróć uwagę, że każda instrukcja programu kończy się średnikiem. Poniżej deklarujemy zmienną typu 

dziesiętnego: 

double dUnitPrice; 

double oznacza liczbę dziesiętną z podwójną precyzją. Porównaj z floatem, który ma pojedynczą 

precyzję. Ponieważ podwójne wymaga dwa razy więcej bajtów, podwójna zmienna może oczywiście 

przechowywać o wiele więcej cyfr po przecinku, co może być przydatne przy obliczeniach technicznych, 

które wymagają dużej precyzji. Najczęstsze typy danych: 

short integer Zwykle 2 bajty 



int integer Zwykle 4 bajty 

float decimal Zwykle 4 bajty 

double decimal Zwykle 8 bajtów 

bool prawda lub fałsz Zwykle 1 bajt 

Możesz zadeklarować kilka zmiennych tego samego typu w jednej instrukcji: 

double dUnitPrice, dTotal, dToBePaid; 

Zmienne są oddzielone przecinkami. Należy zauważyć, że w C ++ rozróżniana jest wielkość liter, tj. "B" 

i "b" są traktowane jako różne znaki. Dlatego zmienne: 

dTobepaid 

dToBePaid 

są dwie różne zmienne. 

2.4 Przypisanie 

Wyjaśniliśmy teraz, jak deklarować zmienne, ale w jaki sposób zmienne otrzymują wartości? Spójrz na 

następujący kod: 

dTaxpercent = 0,25; 

iNo = 5; 

dUnitprice = 12; 

Tutaj zmienna dTaxpercent pobiera wartość 0.25, zmienna iNo wartość 5, a zmienna dUnitprice 

wartość 12. Znak równości (=) jest używany jako operator przypisania. Załóżmy, że następna instrukcja 

to: 

dTotal = iNo * dUnitprice; 

W tym zestawieniu zmienna iNo reprezentuje wartość 5, a dUnitprice wartość 12. Prawa część jest 

najpierw obliczana jako 5 * 12 = 60. Wartość ta jest następnie przypisywana do zmiennej dTotal. 

Zauważ, że nie jest to kwestia równości w normalnej matematyce, jak w równaniu x = 60, gdzie x ma 

wartość 60. W programowaniu znak równości oznacza, że coś się dzieje, to znaczy, że prawa część jest 

najpierw obliczana, a następnie zmiennej po lewej jest przypisana ta wartość. C ++ wykonuje operacje 

matematyczne we właściwej kolejności. W oświadczeniu: 

dToBePaid = dTotal + dTotal * dTaxpercent; 

mnożenie dTotal * dTaxpercent zostanie najpierw wykonane, co daje 60 * 0,25 = 15. Wartość 15 będzie 

następnie dodawana do dTotal, która daje 60 + 15 = 75. Wartość 75 zostanie ostatecznie przypisana 

do zmiennej dToBePaid. Gdyby C ++ wykonywał operacje w podanej kolejności, otrzymalibyśmy błędną 

wartość 60 + 60, która powoduje 120, pomnożoną przez 0,25, co daje 30. Jeśli musisz wykonać 

dodawanie przed mnożeniem, musisz użyć nawiasów: 

dToBePaid = dTotal * (1 + dTaxpercent); 

Tutaj najpierw oblicza się nawias, co daje 1,25. To jest następnie pomnożone przez 60, co daje 

poprawną wartość 75. Zasady pierwszeństwa: 



() 
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2.5. Inicjowanie zmiennych 

Możliwe jest zainicjowanie zmiennej, tj. Nadanie jej wartości początkowej bezpośrednio w deklaracji: 

podwójny dTaxpercent = 0,25; 

Tutaj deklarujemy zmienną dTaxpercent i jednocześnie określamy ją, aby uzyskać wartość 0.25. Możesz 

mieszać inicjacje i czyste deklaracje w tej samej instrukcji programu: 

double dTaxpercent = 0.25, dTotal, dToBePaid; 

Oprócz przypisania wartości dTaxpercent, zadeklarowaliśmy również zmienne dTotal i dToBePaid, 

które nie mają jeszcze żadnych wartości. W oświadczeniu: 

int iNo = 5, iNox = 1, iNoy = 8, iSum; 

zainicjowaliśmy kilka zmiennych i zadeklarowaliśmy zmienną iSum. 

2.6 Stałe 

Czasami programista chce się upewnić, że zmienna nie zmienia jej wartości w programie. Zmienna nie 

może oczywiście zmienić jej wartości, jeśli nie napiszesz kodu, który zmienia jego wartość. Ale gdy jest 

kilku programistów w tym samym projekcie lub jeśli program ma być utrzymywany przez innego 

programistę, może być bezpiecznie zadeklarować zmienną jako stałą. Przykład: 

const double dTaxpercent = 0,25; 

Słowo kluczowe const zapewnia, że stały dTaxpercent nie zmienia jego wartości. Dlatego takie 

oświadczenie jest zabronione: 

dTaxpercent = 0,26; 

Stała musi być zainicjowana bezpośrednio przez deklarację, tj. Powinna być podana w deklaracji 

deklaracji. W związku z tym zabronione jest również poniższa deklaracja: 

const double dTaxpercent; 

2.7 Więcej informacji o przypisywaniu wartości 

Widzieliśmy, jak można zainicjować zmienną w deklaracji i jak tej zmiennej można przypisać wartość w 

innych częściach programu. Zmienna może również uzyskać kilka nowych wartości w programie. 

Zmienna może być ponadto zmieniona przez pochodzenie z bieżącej wartości zmiennej. Poniższy 

przykład pokazuje, w jaki sposób zmienna iNo jest zmniejszana o 2: 

iNo = iNo - 2; 

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, prawa część zostanie najpierw obliczona, a następnie przypisana do 

zmiennej po lewej stronie. Załóżmy, że zmienna iNo od początku ma wartość 5. Prawa część będzie 

wówczas 5-2 = 3. 3 jest następnie przypisana do zmiennej po lewej stronie, tj. Nie. Efektem tego 

stwierdzenia jest więc to, że nie zmienia się jego wartość z 5 na 3, to jest zmniejsza się o 2. Bardziej 

kompaktowym sposobem kodowania dającym taki sam wynik jest: 



iNo - = 2; 

Operator - = oznacza, że zmienna po lewej stronie jest zmniejszana o wartość po prawej stronie. 

Operator + = działa w ten sam sposób. Przykład: 

dCena + = 10; 

Tutaj wartość zmiennej dPrice jest zwiększana o 10. Operator * = oznacza, że zmienna po lewej stronie 

jest mnożona przez wartość po prawej stronie. W poniższym stwierdzeniu zmienna dDyskount jest 

mnożona przez 1,10, tj. Jest zwiększana o 10%: 

dDyskonto * = 1,10; 

Operator / = działa w taki sam sposób: 

dNumer / = 2; 

W tym miejscu zmienna dNumber jest podzielona przez 2. W wielu sytuacjach wartość zmiennej 

powinna zostać zwiększona o 1. Podamy wiele przykładów tego w dalszej części. Oto dwa warianty 

kodu, jak można to zrobić: 

iNo = iNo + 1; 

iNo + = 1; 

Jeszcze inny sposób: 

iNo ++; 

Tutaj używamy operatora ++, który zwiększa wartość zmiennej o 1. To od tego operatora C ++ ma swoją 

nazwę. Zwiększenie wartości o 1 nazywa się inkrementacją. W ten sam sposób możesz użyć operatora 

- do zmniejszenia, czyli zmniejszenia wartości o 1. Przykład: 

iNo--; 

2.8 Funkcja main 

Do tej pory opisaliśmy szczegóły kodu potrzebne do zbudowania programu. Teraz cofniemy się nieco i 

spojrzymy na cały program. Spójrz na następujący szkielet programu: 

void main () 

{ 

... 

... Różne instrukcje programowe 

... 

} 

Aby móc uruchomić (wykonać) program, musi istnieć funkcja o nazwie main (). Funkcja to sekcja kodu 

wykonująca określone zadanie. Zwykle program składa się z kilku funkcji, ale jedna z nich musi mieć 

nazwę main (), a samo wykonanie jest uruchamiane w funkcji main (). W naszych pierwszych 

programach używamy tylko jednej funkcji w każdym programie i dlatego musi ona być nazwana main 

(). Nawias po głównym wskazuje, że jest to funkcja. Każda funkcja ma nawias po 



nazwa funkcji, czasami jest pusta, a czasami zawiera wartości lub parametry. Funkcja ma zwrócić 

wartość, która może być wynikiem obliczeń lub sygnałem, że funkcja zakończyła się pomyślnie lub 

zakończyła się niepowodzeniem. Zwracaną wartość można następnie wykorzystać w sekcji programu 

wywołującej funkcję. W naszym środowisku jest to system operacyjny Windows, który uruchamia 

funkcję main (). System Windows nie potrzebuje żadnej wartości zwracanej przez nasze programy, w 

związku z czym używamy słowa kluczowego void przed główną (). void oznacza, że funkcja nie zwróci 

żadnej wartości. Omówimy funkcje w następnym rozdziale, a następnie zajmiemy się tymi szczegółami. 

Więc na razie nie musisz martwić się o wszystkie szczegóły, tylko że piszesz void main () na początku 

swoich programów. Cały kod należący do funkcji musi być ujęty w nawiasy klamrowe, jeden w nawias 

klamrowy ({) jako pierwszy znak i jeden w prawo (}) jako ostatni. Dobrą praktyką programowania jest 

także wcięcie kodu między nawiasami klamrowymi, jak pokazano w powyższym przykładzie. Edytor w 

Visual C ++ pomoże ci z wcięciem. Po wpisaniu lewego nawiasu klamrowego i naciśnięciu klawisza Enter 

następne i następne linie zostaną automatycznie wcięte. 

2.9 Wejście i wyjście 

Program najczęściej wymaga wprowadzania danych z klawiatury i wyświetlania wyników na ekranie. 

Napiszemy mały program, który wyświetli żądanie podania wartości od użytkownika, a następnie 

odczyta tę wartość: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main () 

{ 

int iNo; 

cout << "Określ ilość:"; 

cin >> iNo; 

} 

Wkrótce omówimy pierwsze wyrażenie #include. Pierwszą rzeczą do zrobienia w tym programie jest 

to, że deklarowana jest zmienna całkowita iNo. Będziemy go potrzebować później w programie. 

Następnie tekst 

Określ ilość: 

zostanie wyświetlony na ekranie. cout jest skrótem od konsoli. Z konsolą mamy na myśli klawiaturę i 

ekran. Tekst wyświetlany na ekranie (Określ ilość) musi być otoczony znakami cudzysłowu (""). Znaki 

<< są nazywane operatorami strumieniowymi i wskazują, że każdy znak jest przesyłany strumieniowo 

do konsoli. Powrócimy do strumieni, gdy będziemy pracować z plikami w późniejszym czasie. Może być 

trudno zapamiętać w jakim kierunku napisać operator strumienia. Można to traktować jako strzałkę 

skierowaną w stronę konsoli, tzn. Znaki są przesyłane do konsoli. Następna instrukcja programu 

(instrukcja cin) oznacza, że program chce czegoś z konsoli (cin = konsola). Program zatrzymuje się i 

czeka, aż użytkownik wprowadzi wartość i naciśnie Enter. Wartość jest przechowywana w zmiennej 

iNo. Operator strumienia >> jest tutaj w przeciwnym kierunku i wskazuje, że wprowadzona wartość 

jest przesyłana strumieniowo w drugą stronę, tj. Do programu. Być może zauważyłeś, że tekst "Określ 

ilość:" w instrukcji cout zawiera dodatkową spację po dwukropku. Oznacza to, że również znak spacji 



jest przesyłany strumieniowo na ekran. Efekt wizualny polega na tym, że gdy użytkownik wprowadza 

liczbę 24, nie jest wyświetlany w pobliżu tekstu "Określ ilość:", ale pojawia się w odległości jednego 

znaku spacji. Napisz program i uruchom go i eksperymentuj ze znakami spacji i różnymi tekstami. 

2.9.1 #include 

cout i cin są funkcjami, które nie są automatycznie dostępne. Dlatego musimy powiedzieć 

kompilatorowi, że te funkcje są zdefiniowane w zewnętrznym pliku o nazwie iostream. Podczas 

kompilacji programu kompilator nie rozumie słów cout i cin. Następnie odczyta iostream i wstawi kod, 

jak powinny być wykonywane cout i cin. To jest powód, dla którego oświadczenie 

#include <iostream> 

musi być obecny jako pierwszy w twoim programie. Niektóre pliki zewnętrzne używają rozszerzenia .h, 

które jest skrótem pliku nagłówkowego. Inną nazwą takiego pliku jest plik. Będziemy używać innych 

plików nagłówkowych później, kiedy potrzebujemy konkretnych funkcji. 

2.9.2 przestrzeń nazw 

Niektóre narzędzia programistyczne, takie jak na przykład nowoczesne wersje Visual C ++, przechowują 

swoje pliki i klasy include z kodem w przestrzeni nazw. W programowaniu obiektowym (które jest poza 

tym kursem) możliwe jest przechowywanie własnych klas w różnych przestrzeniach nazw. Aby 

powiadomić program Visual C ++ o plikach włączających, które mają być używane, należy umieścić w 

standardowej przestrzeni nazw, używamy instrukcji using namespace std; 

 

W górnym polu wyświetlana jest nazwa programu (Entry Program). Program zawiera trzy kroki 

odpowiadające trzem polom, które są czytane od lewej do prawej. Najpierw wyświetlimy monit 

użytkownika. Użytkownik będzie wtedy miał możliwość wpisania numeru. Na końcu pokażemy 

potwierdzenie, który numer wprowadził użytkownik. Program będzie wyglądał następująco: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

int iNo; 

cout << "Specify quantity: "; 

cin >> iNo; 

cout << "You entered: "; 

cout << iNo; 



} 

Najpierw musimy włączyć iostream, ponieważ będziemy czytać i pisać na konsoli, i wskazać 

standardową przestrzeń nazw, która będzie używana. W funkcji main () deklarujemy zmienną 

całkowitą iNo, a następnie wyświetlamy tekst "Określ ilość:". Instrukcja cin oznacza, że program 

zatrzymuje się i czeka na wprowadzenie klawiatury. Gdy użytkownik wprowadzi numer i naciśnie 

klawisz Enter, numer zostanie zapisany w zmiennej iNo. Następnie program kontynuuje wyświetlając 

tekst "Wprowadzono:", a następnie wartość zmiennej iNo. Jeśli użytkownik na przykład wprowadził 

wartość 24, wydrukowany tekst będzie "Wprowadzono: 24". Napisz program i uruchom go. 

Eksperymentuj z różnymi wpisami i innymi tekstami Zwróć uwagę, że nawet jeśli program używa 

dwóch instrukcji cout dla wydrukowanego potwierdzenia, wynikiem jest nadal jedna wydrukowana 

linia na ekranie. Teraz rozszerzymy program, aby użytkownik mógł wprowadzić ilość i cenę: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int iNo; 

double dPrice; 

cout << "Specify quantity: "; 

cin >> iNo; 

cout << "Specify unit price: "; 

cin >> dPrice; 

cout << "You entered the quantity " << iNo << 

" and the price " << dPrice; 

} 

Użyliśmy zmiennej całkowitej dla ilości i podwójnej zmiennej dla ceny jednostkowej, ponieważ cena 

może wymagać ułamków dziesiętnych. 

Należy pamiętać, że przy wprowadzaniu wartości dziesiętnej należy użyć przecinka dziesiętnego, a nie 

przecinka dziesiętnego. Ostatnia instrukcja cout zawiera pewne wiadomości; możesz połączyć kilka 

tekstów i wartości zmiennych w jedną instrukcję, pod warunkiem, że używasz operatora strumienia 

pomiędzy każdym tekstem i zmienną. Podzieliliśmy oświadczenie na dwie linie, ale 

możesz napisać całe oświadczenie w jednym wierszu. Puste wiersze w kodzie nie mają wpływu na 

wyświetlany wynik. Można również połączyć wpis ilości i ceny w następujący sposób: 

cout << "Określ ilość i cenę jednostkową:"; 

cin >> iNo >> dPrice; 

Najpierw wyświetlany jest monit tekstowy dla użytkownika. Gdy program zatrzymuje się i czeka na 

wpis, możesz wpisać liczbę i cenę jednostkową ze spacją spacji lub nacisnąć Enter. Pierwsza 

wprowadzona wartość jest przechowywana w zmiennej iNo, a druga w dPrice. Jeśli naciśniesz Enter po 

pierwszym wprowadzonym numerze, program będzie czekał na kolejną wartość. Musisz również 



wprowadzić cenę jednostkową, aby program mógł kontynuować realizację. Jeśli chcesz wyświetlić 

podział wiersza w wyświetlanym wyniku, możesz użyć słowa kluczowego endl: 

cout << "Wprowadziłeś ilość" << iNo << 

endl << "i cena" << dCena; 

Oświadczenie oznacza, że wydrukowany wynik będzie wyglądał następująco: 

Wprowadziłeś ilość 5 

i cena 12.45 

2.11 Sformatowane wyjście 

Podczas programowania okna DOS, które wykonaliśmy do tej pory i zrobimy podczas reszty kursu, 

istnieją bardzo ograniczone możliwości dobrego układu drukowanych informacji, szczególnie w 

porównaniu ze zwykłym środowiskiem Windows. C ++ oferuje jednak kilka funkcji poprawiających 

kontrolę nad drukowanymi informacjami. Omówimy następujące kwestie: 

• Naprawiono / pływający przecinek dziesiętny. Podczas drukowania dużych liczb może się zdarzyć, że 

C ++ używa zmiennoprzecinkowego punktu dziesiętnego. Na przykład liczba 9 560 000 000 (stała) może 

być wydrukowana jako 9,56E + 9, co jest interpretowane jako 9,56 x 109 (zmiennoprzecinkowa kropka 

dziesiętna). C ++ sam kontroluje, kiedy użyć jednej z tych reprezentacji. Wiele razy chcemy to 

kontrolować sami. 

• Liczba miejsc dziesiętnych dla danych numerycznych. 

• Liczba pozycji ekranu przydzielonych dla danych. 

Aby móc korzystać z tych możliwości, będziemy musieli dołączyć plik iomanip.h. 

2.11.1 Naprawiony punkt dziesiętny 

Aby polecić programowi wyprowadzanie wartości ze stałymi punktami dziesiętnymi, używana jest 

funkcja setiosflags (). Musi występować w oświadczeniu cout: 

cout << setiosflags (ios :: fixed); 

Znaki io w setiosflags reprezentują wejście / wyjście. Flaga to ustawienie, które można włączyć lub 

wyłączyć (0 lub 1). Podwójny dwukropek :: jest operatorem klasy i jest używany do określania wartości 

zdefiniowanej w określonej klasie. "Fixed" jest taką wartością. W tym kursie nie będziemy więcej 

uczestniczyć w zajęciach, ale nie ma problemu z podstawową wiedzą na temat zajęć. 

Aby powrócić do pozwolenia C ++ decydowania, kiedy użyć formatu stałego lub zmiennopozycyjnego, 

użyj następującej instrukcji: 

cout << resetiosflags (ios :: fixed); 

2.11.2 Liczba cyfr po przecinku 

Aby polecić programowi użycie określonej liczby miejsc po przecinku, należy użyć następującej 

instrukcji: 

cout << setprecision (2); 



która określa dwa miejsca po przecinku, które mają być użyte w kolejnych wynikach. Wiele razy 

zestawienia są łączone: 

cout << resetiosflags (ios :: fixed) << setprecision (2); 

2.11.3 Liczba stanowisk 

Skutecznym sposobem na wydrukowanie danych liczbowych w kolumnach z cyfrą 1 jednostki 

bezpośrednio pod sobą jest użycie funkcji setw (). "W" oznacza szerokość. Przykład: 

cout << setw (8) << dAverage; 

Oświadczenie to przydziela osiem pozycji dla wartości zmiennej dAverage, a wartość jest drukowana 

wyrównanie do prawej w tym obszarze. 

Pamiętaj, że setw () dotyczy tylko następnej wartości, co oznacza, że należy ją powtórzyć dla każdej 

drukowanej wartości. 

Przykład: 

cout << setw (8) << dValue1 << endl; 

cout << setw (8) << dValue2 << endl; 

cout << setw (8) << dAverage << endl; 

Tutaj trzy wartości zmiennych zostaną wydrukowane poniżej siebie, wyrównane do prawej w obrębie 

ośmiu pozycji ekranu, co oznacza ładną kolumnę z cyframi 1 jednostki tuż pod sobą. Oto przykład, w 

jaki sposób można łączyć drukowane dane z tekstami nagłówków: 

cout << "Liczba jednostek:" << setw (5) << 

iNo << endl; 

cout << setiosflags (ios :: fixed) << 

setprecision (2); 

cout << "Cena jednostkowa:" << setw (8) << 

dPrice << endl; 

cout << "Cena całkowita:" << setw (8) << 

dTotal; 

Ten kod wyrenderuje dane wyjściowe w następujący sposób: 

Liczba jednostek: 10 

Cena jednostkowa: 12,25 

Cena całkowita: 122,50 

Zakładamy, że zmienna iNo jest deklarowana jako int, a dPrice i dTotal są podwójnymi zmiennymi. 

Wymaga to, aby liczba pozycji dla iNo była o 3 mniejsza niż dla pozostałych, które odpowiadają kropce 

dziesiętnej i dwóm miejsc po przecinku. Zwróć uwagę, że w instrukcjach cout wstawiliśmy spacje, aby 

teksty nagłówków były równej długości. Ułatwia to obliczenie liczby pozycji wymaganych w funkcji 

setw () 



2.12 Program faktur 

Teraz napiszemy program, w którym użytkownik zostanie poproszony o podanie ilości i ceny 

jednostkowej produktu, a program powinien odpowiedzieć pokwitowaniem faktury w następujący 

sposób: 

FAKTURA 

======= 

Ilość: 30 

Cena jednostkowa: 42,50 

Cena całkowita: 1593.75 

Podatek: 318,75 

Program powinien zatem obliczyć całkowitą cenę i kwotę podatku. 

Zaczynamy od wykresu JSP: 

 

Najpierw użytkownik wprowadzi ilość i cenę jednostkową produktu (pole wprowadzania). Następnie 

obliczyć całkowitą cenę i kwotę podatku (pole Obliczenia). Na koniec informacje zostaną wydrukowane 

(pole Wyjście). Pierwsze i ostatnie pola są dość nieskomplikowane, ale pole Obliczenia wymaga, 

abyśmy przystąpili do kodowania jeszcze głębiej. Dane wejściowe to ilość i cena jednostkowa. 

Mnożymy je, co daje cenę bez podatku. Następnie pomnożymy tę kwotę przez procent podatku, który 

daje kwotę podatku. Wreszcie dodajemy te kwoty, aby uzyskać cenę klienta. Następnie zostanie 

wyświetlony szczegółowy wykres JSP 

 

Oto kod: 

/ * Program faktur 

Plik iomanip.h jest potrzebny, aby móc 



formatuj dane wyjściowe na ekranie * / 

#include <iostream> 

#include <iomanip> 

void main () 

{ 

// Deklaracje 

int iNo; 

double dUnitPr, dPriceExTax, dCustPrice, dTax; 

const double dTaxPerc = 25,0; 

// Wprowadzenie ilości i ceny jednostkowej 

cout << "Określ ilość i cenę jednostkową:"; 

cin >> iNo >> dUnitPr; 

// Obliczenia. Najpierw cena bez podatku 

dPriceExTax = dUnitPr * iNo; 

// to kwota podatku 

dTax = dPriceExTax * dTaxPerc / 100; 

// i wreszcie cena klienta 

dCustPrice = dPriceExTax + dTax; 

//Wydajność 

cout << endl << "FAKTURA"; 

cout << endl << "=======" << endl; 

cout << "Quantity:" << setw (5) << iNo << endl; 

cout << setprecision (2) << setiosflags (ios :: fixed); 

cout << "Cena jednostkowa:" << setw (8) << dUnitPr << endl; 

cout << "Cena całkowita:" << setw (8) << dCustPrice << endl; 

cout << "Tax:" << setw (8) << dTax << endl; 

} 

Jak widać dodaliśmy komentarze do kodu. Komentarze nie wpływają na ostateczny rozmiar programu 

lub wydajności. Dlatego często korzystaj z komentarzy, częściowo aby wyjaśnić działania innym, a 

częściowo jako listę kontrolną podczas konserwacji programu kilka lat później. Komentarze są 

otoczone znakami / * i * /. Cały tekst pomiędzy tymi ogranicznikami jest traktowany jako komentarz. 

Możesz mieć tyle linii, ile chcesz między tymi ogranicznikami. Innym sposobem jest rozpoczęcie linii 

komentarza za pomocą //, wtedy tylko ta linia będzie traktowana jako komentarz. Po instrukcjach 



dołączania zadeklarowane są wymagane zmienne. Zmienna iNo jest liczbą całkowitą, a wszystkie 

zmienne są w stanie przechowywania kwoty zostały zadeklarowane jako podwójne. Procent podatku 

jest zadeklarowany jako stały, ponieważ nie powinien być zmieniany w programie. Porównaj kod z 

wykresem JSP i odkryjesz, że śledziliśmy sekwencję skrzynek podczas kodowania 

2.13 Program konwersji czasu 

Zbadamy teraz wspólną technikę, a mianowicie użycie operatora modulus (%), aby uzyskać dziesiętne 

jednostki podziału, aby sprawdzić, czy liczba jest równomiernie dzielona przez inny numer, aby uzyskać 

przedział dla liczb losowych i wiele więcej. Operator modulus% podaje resztę na podział całkowity. Na 

przykład, jeśli podzielisz 6 na 3, podział jest równy i nie będzie żadnej reszty. Reszta to zero, tzn. 6% 3 

jest równe 0. Jeśli dzielisz 7 na 3, wynik wynosi 2, a reszta 1. 7% 3 równa się 1. Osobliwością w podziale 

z / operatorem jest to, że jeśli zarówno licznik, jak i mianownik są typu int, wtedy także iloraz jest liczbą 

całkowitą, tj. dziesiętne zostaną odrzucone. Na przykład 7/3 równa się 2. Użyjemy tego w programie, 

w którym użytkownik wprowadza liczbę sekund, którą program konwertuje na godziny, minuty i 

sekundy. Zaczynamy od wykresu JSP 

 

Wejście i wyjście są dość nieskomplikowane, a obliczenia nie. minut i godzin wymaga więcej 

szczegółów. Załóżmy, że użytkownik wprowadza 63 sekundy. Najpierw dzielimy wprowadzoną liczbę 

przez 60, tj. 63/60. Ponieważ obie są liczbami całkowitymi, ilorazem jest liczba całkowita = 1. Następnie 

używamy operatora modulus. 63% 60 daje pozostałą 3. Wyliczyliśmy, że 63 sekundy tworzy 1 minutę i 

3 sekundy. Jeśli użytkownik wprowadzi dużą liczbę, może być tak wiele minut, że można dokonać 

obliczeń godzinowych. Pochodzimy wtedy z liczby minut i w ten sam sposób podzielimy przez 60. 

Obliczenia pokazano na wykresie JSP: 

 

Oto kod: 

#include <iostream> 

using namespace std; 



void main () 

{ 

// Deklaracje 

int iNoOfSec, iSecLeft, iNoOfMin, iMinLeft, iNoOfHours; 

// Wpis nr. sekund do przeliczenia 

cout << "Określ liczbę sekund:"; 

cin >> iNoOfSec; 

// Liczba pełnych minut: 

iNoOfMin = iNoOfSec / 60; 

// Pozostała liczba sekund: 

iSecLeft = iNoOfSec% 60; 

// iNoOfMin jest teraz źródłem obliczeń godzin: 

iNoOfHours = iNoOfMin / 60; 

//i nie. z pozostawionych minut: 

iMinLeft = iNoOfMin% 60; 

//Wydajność 

cout << "Liczba godzin =" << iNoOfHours << endl; 

cout << "Number of minutes =" << iMinLeft << endl; 

cout << "Liczba sekund =" << iSecLeft << endl; 

} 

Skompiluj i uruchom program z różnymi wejściami. 

2.14 Konwersja typów 

Problem z operatorem podziału / polega na tym, że odrzuca dziesiętne wartości z ilorazu, jeśli licznik i 

mianownik mają typ całkowity. Na przykład, jeśli zsumowano kilka liczb całkowitych i chcesz obliczyć 

średnią przez podzielenie przez liczbę liczb całkowitych. Precyzja będzie wtedy zła, ponieważ dziesiętne 

zagubią się: 

int iNumerator = 7, iDenominator = 3; 

cout << iNumerator / iDomominator; 

Ta sekcja kodu daje wynik 2, a nie 2.333 zgodnie z oczekiwaniami. 

Skompiluj i uruchom program z różnymi wejściami. 

2.14 Konwersja typów 



Problem z operatorem podziału / polega na tym, że odrzuca dziesiętne wartości z ilorazu, jeśli licznik i 

mianownik mają typ całkowity. Na przykład, jeśli zsumowano kilka liczb całkowitych i chcesz obliczyć 

średnią przez podzielenie przez liczbę liczb całkowitych. Precyzja będzie wtedy zła, ponieważ dziesiętne 

zagubią się: 

int iNumerator = 7, iDenominator = 3; 

cout << iNumerator / iDomominator; 

Ta sekcja kodu daje wynik 2, a nie 2.333 zgodnie z oczekiwaniami. 

Porównaj z następującym kodem: 

double dNumerator = 7; 

int iDenominator = 3; 

cout << dNumerator / iDominator; 

Tutaj licznik jest typu podwójnego, a następnie kompilator rozumie, że powinien wykonywać normalny 

podział i zawierać znaki dziesiętne. Wynik będzie w tym przypadku wynosić 2,333. Wiele razy mogłeś 

zadeklarować zmienne jako int, ale nadal chcesz mieć dzielenie z dziesiętnymi. Rozwiązaniem jest 

wykonanie konwersji typu (rzutowanie typu), aby podwoić licznik przed wykonaniem podziału: 

int iNumerator = 7, iDenominator = 3; 

cout << (podwójny) iNumerator / iDomominator; 

Metoda rzutowania jest wykonywana przez określenie nowego typu danych w nawiasach tuż przed 

zmienną. W tym miejscu umieściliśmy podwójną liczbę w nawiasach przed zmiennym licznikiem, który 

wykonuje podział dziesiętny z wynikiem 2.333. 

2.15 Generator liczb losowych 

W sytuacjach, w których wymagany jest nieprzewidywalny wynik, wykorzystywany jest generator liczb 

losowych. Przykładami takich sytuacji są programy gier, pule, rzuty kostkami itp. Generator liczb 

losowych dostarcza liczby losowe w przedziale 0-32768. Dlaczego właśnie 32768? Ma to związek z 

binarnym przechowywaniem liczb. Dwa bajty mogą zawierać 65536 różnych liczb (216). Połowa z nich 

jest przeznaczona dla liczb ujemnych, a połowa dla dodatnich = 32768. Funkcja rand () podaje liczbę w 

przedziale 0-32768. rand jest skrótem losowym. Liczbę tę stosujemy z operatorem modulus: rand ()% 

6, który daje resztę w przedziale całkowitym z 6, tj. Liczbą w przedziale 0-5. Powodem, dla którego nie 

może być większa, jest to, że jeśli na przykład reszta miała 7, to 6 można podzielić raz 

więcej, a reszta to 1. Dodajemy teraz 1: 

rand ()% 6 + 1 

która daje liczbę całkowitą w przedziale 1-6, tj. losowy rzut kostką. Za każdym razem, gdy uruchamiasz 

program z liczbami losowymi, rozpocznie się on od tej samej "lokalizacji", tzn. Zawsze otrzymasz tę 

samą serię liczb. To oczywiście nie do przyjęcia. Dlatego musisz powiedzieć generatorowi, aby zaczął 

w losowej pozycji, która jest wykonywana za pomocą funkcji: 

srand (czas (0)) 

srand oznacza "start losowy". Funkcja wykorzystuje zegar systemowy (czas) jako punkt początkowy dla 

obliczeń. Zegar systemowy zawiera liczbę milisekund od 1 stycznia 1970 r. (Różną dla różnych 



procesorów). Nie możemy przewidzieć milisekundy, która będzie używana, gdy generator uzyska punkt 

początkowy. Aby to zadziałało, musisz dołączyć pliki nagłówkowe stdlib.h i time.h. Pamiętaj, że te pliki 

zawierają ".h". 

2.16 Program gry 

Teraz napiszemy program, który używa generatora liczb losowych i rzuca kostką 5 razy. Obliczymy 

również średni wynik. Najpierw utworzymy wykres JSP: 

 

Kod: 

#include <iostream> 

#include <iomanip> // do formatowania danych wyjściowych 

#include <stdlib.h> // dla generatora losowego 

#include <time.h> // dla zegara systemowego 

using namespace std; 

void main () 

{ 

// Deklaracje 

int iRoll1, iRoll2, iRoll3, iRoll4, iRoll5; 

double dAverage; 

const int iNo = 5; 

// Inicjuj generator liczb losowych 

srand (czas (0)); 

// Rzuć 5 razy 

iRoll1 = rand ()% 6 + 1; 

iRoll2 = rand ()% 6 + 1; 

iRoll3 = rand ()% 6 + 1; 

iRoll4 = rand ()% 6 + 1; 

iRoll5 = rand ()% 6 + 1; 



// Oblicz średnią 

dAverage = (podwójny) (iRoll1 + iRoll2 + iRoll3 + iRoll4 

+ iRoll5) / iNo; 

//Wydajność 

cout << "Liczba rolek:" << iNo << endl; 

cout << setprecision (1) << setiosflags (ios :: fixed); 

cout << "Średnia punktacja:" << dAverage; 

} 

W stwierdzeniu, w którym obliczamy średnią, najpierw dodaliśmy pięć zwojów, a następnie zrobiliśmy 

rzut typu, aby podwoić, zanim podzielimy za pomocą iNo, aby nie tracić dziesiętnych. W drugim 

ostatnim wyciągu cout poprosiliśmy o jeden dziesiętny i stały przecinek dziesiętny. Uruchom programy 

kilka razy. Za każdym razem uzyskasz różne wyniki. Spróbuj także przedłużyć program, aby wydrukować 

również 5 rolek. 



3.Sekcje i pętle 

3.1 Wprowadzenie 

W tej części nauczysz się włączać inteligencję do swoich programów, tzn. Program może robić różne 

rzeczy w zależności od różnych warunków (wyborów). Dowiesz się również, jak powtarzać pewne 

zadania określoną liczbę razy lub do momentu spełnienia określonego warunku (iteracja, pętla). 

Wprowadzimy nowe symbole na naszych wykresach JSP, aby zilustrować wybory i pętle. 

3.2 Wybór 

Sytuację wyboru można zilustrować poniższym rysunkiem 

 

Jeśli warunek zostanie spełniony (opcja tak) program wykona jedną rzecz, w przeciwnym razie (bez 

opcji) inna rzecz. 

3.3 Instrukcja if 

Sytuacja wyboru jest kodowana w C ++ zgodnie z następującą składnią: 

if (condition) 

statement1; 

else 

statement2; 

Słowo kluczowe, jeśli wprowadza instrukcję if. Warunek jest umieszczony w nawiasach. Jeśli warunek 

jest prawdziwy, zostanie wykonana instrukcja1, w przeciwnym razie instrukcja2. Oto przykład kodu: 

if (a>b) 

greatest = a; 

else 

greatest = b; 

Porównywane są wartości dwóch zmiennych. Jeśli a jest większe niż b, zmienna największa otrzyma 

wartość. W przeciwnym razie, tzn. Jeśli b jest większe lub równe, największe otrzyma wartość b. Wynik 

z tej sekcji kodu jest taki, że zmienna największa będzie zawierała największą z a i b. Czasami możesz 

chcieć wykonać więcej niż jedną instrukcję dla opcji. Następnie musisz otoczyć instrukcje za pomocą 

nawiasów klamrowych: 



if (condition) 

{ 

statements 

… 

} 

else 

{ 

statements 

… 

} 

Jeśli warunek jest prawdziwy, wszystkie instrukcje w pierwszej sekcji kodu zostaną wykonane, w 

przeciwnym razie zostaną wykonane wszystkie instrukcje w drugiej sekcji kodu. Przykład: 

if (a>b) 

{ 

greatest = a; 

cout << "a is greatest"; 

} 

else 

{ 

greatest = b; 

cout << "b is greatest"; 

} 

Jeśli a jest większe niż b, zmienna największa otrzyma wartość a, a tekst „a jest największy” zostanie 

wydrukowany. W przeciwnym razie zmienna największa otrzyma wartość b, a tekst „b jest największy” 

zostanie wydrukowany. Czasami nie chcesz nic robić w innym przypadku. Następnie sekcja else jest po 

prostu pomijana, jak w poniższym przykładzie: 

if (sum>1000) 

{ 

dDiscPercent = 20; 

cout << "You will get 20 % discount"; 

} 



Jeśli suma zmiennej jest większa niż 1000, zmienna dDiscPercent otrzyma wartość 20, a tekst 

„Otrzymasz 20% rabatu” zostanie wydrukowany. W przeciwnym razie nic nie zostanie wykonane, a 

program przejdzie do instrukcji po ostatnim nawiasie klamrowym. 

3.4 Program kalkulacji cen 

Teraz utworzymy program, który obliczy całkowitą cenę a 

produkt. Użytkownik powinien wprowadzić ilość i cenę za jednostkę produktu. Jeśli suma przekracza 

500: - otrzymasz 10% zniżki, w przeciwnym razie 0%. Zaczynamy od wykresu JSP: 

 

Wszystkie pola z wyjątkiem „Oblicz rabat” są dość proste do zakodowania. „Oblicz zniżkę” wymaga 

dokładniejszego zbadania. Zawiera warunek, który mówi, że rabat jest różny w zależności od tego, czy 

brutto jest mniejszy czy większy niż 500. Rozbimy to pole: 

 

Sytuacja warunkowa w JSP jest identyfikowana przez pierścień w prawym górnym rogu pola. Oznacza 

to, że zostanie wykonane tylko jedno z pól. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

const double dLimit = 500; 

int iNo; 

double dUnitPrice, dGross, dNet, dDisc; 



cout << "Specify quantity and unit price"; 

cin >> iNo >> dUnitPrice; 

dGross = iNo * dUnitPrice; 

if (dGross > dLimit) 

dDisc = 10; 

else 

dDisc = 0; 

dNet = (100- dDisc) * dGross / 100; 

cout << "Total price: " << dNet; 

} 

Deklaracja pokazuje stały dLimit, który później jest używany do sprawdzenia wartości brutto. Zmienna 

iNo jest używana do przechowywania wprowadzonej ilości, a dUnitPrice jest używana dla 

wprowadzonej ceny jednostkowej. Często programiści używają jednego lub kilku znaków na początku 

nazwy zmiennej do oznaczenia typu danych zmiennej. Zmienna iNo ma pierwszy znak I (liczba 

całkowita), a zmienna dUnitPrice ma d (podwójny). Po wprowadzeniu danych brutto oblicza się, 

mnożąc dwie wprowadzone wartości (ilość * cena jednostkowa). Ta wartość jest przechowywana w 

zmiennej dGross. Instrukcja if sprawdza następnie wartość dGross. Jeśli jest większy niż dLimit (tj. 500) 

zmienna dDisc otrzyma wartość 10, w przeciwnym razie 0. dDisc zawiera procent rabatu do 

zastosowania. Sieć jest następnie obliczana przez odjęcie procentu rabatu od 100, który następnie jest 

mnożony przez dGross i dzielony przez 100 (w celu skompensowania wartości procentowej). Wreszcie 

drukowana jest cena całkowita. 

3.5 Operatory porównania 

W instrukcjach if w poprzednich przykładowych kodach używaliśmy dotychczas tylko operatora 

porównania> (większy niż). Oto lista wszystkich operatorów porównania: 

< mniejszy niż 

> większy niż 

<= mniejszy lub równy 

> = większe lub równe 

== równy 

! = nie równe 

3.6 Parzyste lub nieparzyste 

W niektórych sytuacjach będziesz musiał sprawdzić, czy liczba jest równomiernie podzielona przez inny 

numer. Następnie używany jest operator modułu%. Poniżej znajduje się kilka przykładów kodu 

sprawdzających, czy liczba jest nieparzysta czy parzysta, czyli równomiernie dzielona przez 2. 

 

//If iNo is even, the remainder of the integer 



//division by 2 equals 0: 

if (iNo%2 == 0) 

cout >> "The number is even"; 

//If the remainder of the integer division by 2 

//does not equal 0, the number is not dividable 

//by 2: 

if (iNo%2 != 0) 

cout >> "The number is odd"; 

//Short way of codeing. An expression not equal 

//to 0 is regarded as false, otherwise true. 

//If iNo is odd, iNo%2 gives a non zero value: 

if (iNo%2) 

cout >> "The number is odd"; 

3.7 else if 

Przeanalizujemy teraz przykład bardziej skomplikowanej sytuacji. Załóżmy, że przeważają następujące 

warunki: Jeśli klient kupi więcej niż 100 sztuk, otrzyma 20% zniżki. W przeciwnym razie, jeśli ilość 

przekracza 50, czyli leży w przedziale 50-100, otrzyma 10%. W przeciwnym razie, tj. Jeśli ilość jest 

mniejsza niż 50, nie przysługuje zniżka. Sytuację pokazuje następujący wykres JSP: 

 

Kod tego to będzie: 

if (iNo>100) 

dDisc = 20; 

else if (iNo>50) 



dDisc = 10; 

else 

{ 

dDisc = 0; 

cout << "No discount"; 

} 

Tutaj używamy słowa kluczowego else if. Możesz użyć dowolnej liczby if-s do pokrycia wielu 

przypadków warunkowych. 

3.8 and (&&), or (||) 

Sytuację z różnymi procentami rabatu dla różnych przedziałów ilościowych można rozwiązać w inny 

sposób, mianowicie przez połączenie dwóch warunków. Można to wyrazić następująco: Jeśli ilość jest 

mniejsza niż 100, a ilość jest większa niż 50, klient otrzyma 10% zniżki. Tutaj łączymy dwa warunki: 

- Jeśli ilość jest mniejsza niż 100 

i 

- a ilość jest większa niż 50 

Połączenie warunków oznacza, że ilość leży w przedziale 50-100. Oba warunki muszą zostać spełnione, 

aby uzyskać 10%. Warunki są połączone z „i”, który jest operatorem logicznym. Jest napisany && w C 

++. Kod będzie wtedy: 

if (iNo<100 && iNo>50) 

dDisc = 10; 

Załóżmy, że sytuacja wygląda tak: 

Jeśli ilość jest większa niż 100 lub całkowita suma zamówienia jest większa niż 1000, klient otrzyma 

20% zniżki. Tutaj łączymy warunki: 

- Jeśli ilość jest większa niż 100 

lub 

- lub całkowita suma zamówienia jest większa niż 1000 

W obu przypadkach klient kupił tyle, że otrzyma 20% zniżki. Jeden z warunków jest wystarczający, aby 

uzyskać tę zniżkę. Warunki są połączone z operatorem logicznym „lub”, który jest zapisany || w C ++. 

Kodem tej sytuacji będzie: 

if (iNo>100 || dSum>1000) 

dDisc = 20; 

3.9 Wejście warunkowe 

W wielu sytuacjach nie można przewidzieć, co użytkownik wprowadzi. Może się zdarzyć, że użytkownik 

wprowadzi znaki, gdy program oczekuje liczb całkowitych, lub że w ogóle niczego nie wprowadza, a 

jedynie naciska klawisz Enter. Następnie możesz użyć warunkowego wprowadzania: 



if (cin >> iNo) 

... 

Aby zrozumieć, jak działa ten kod, musisz wiedzieć, że cin jest funkcją, która zwraca wartość. Jeśli 

odczyt wartości do zmiennej iNo nie powiódł się, wartość zwracana przez cin jest prawdziwa, w 

przeciwnym razie fałsz. Oto sekcja kodu, która pokazuje, jak można go użyć: 

cout << "Specify quantity: "; 

if (cin >> iNo) 

dTotal = iNo * dUnitPrice; 

else 

{ 

cout << "Input error"; 

cin.clear(); 

cin.get(); 

} 

Najpierw pytamy użytkownika o ilość. Program zatrzymuje się (cin) i czeka na vlue. Jeśli wprowadzenie 

danych okazało się dobre, cały warunek jest prawdziwy, a całkowita cena jest obliczana. Jeśli wpisanie 

danych nie powiodło się, tj. Jeśli użytkownik wprowadził litery lub po prostu nacisnął Enter, warunek 

jest fałszywy i wykonywane są instrukcje po innym. Użytkownik otrzyma komunikat o błędzie wejścia, 

wyczyszczony zostanie bufor klawiatury (cin.clear ()), a następny znak w kolejce zostanie odczytany 

(cin.get ()). Ta procedura czyszczenia musi być wykonana, aby móc wprowadzić nowe wartości do 

programu. 

3.10 Instrukcja przełączania 

Oprócz instrukcji if istnieje inne narzędzie, które umożliwia wykonywanie różnych zadań w zależności 

od okoliczności. Narzędzie to nazywane jest instrukcją przełączania i najlepiej dostosowuje się do 

sytuacji, gdy sprawdza wartość względem kilku alternatyw. Dobrym przykładem jest menu, w którym 

użytkownik wprowadza opcję menu (1, 2, 3 ... lub A, B, C ...), aby program wykonał różne czynności w 

zależności od wyboru użytkownika. Instrukcja switch ma następującą składnię: 

switch (opt) 

{ 

case 'A': 

//statements 

break; 

case 'B': 

//statements 

break; 



… 

default: 

cout << "Wrong choice"; 

break; 

} 

Najpierw jest przełącznik słów kluczowych. W nawiasie po przełączniku jest zmienna do sprawdzenia. 

Jest sprawdzany względem wartości po różnych słowach kluczowych sprawy. Jeśli na przykład opt ma 

wartość „A”, tj. Opt jest zmienną char w powyższym przykładzie, a następnie instrukcje poniżej 

przypadku „A” są wykonywane. Zauważ, że przerwa słowa kluczowego musi znajdować się na końcu 

każdego bloku obserwacji. Jeśli przerwa zostanie pominięta, program przejdzie do następnego bloku 

spraw. Zauważ również, że po każdej linii liter musi być dwukropek (:). Domyślny blok zajmuje się 

wszystkimi innymi opcjami, tzn. Jeśli zmienna opt nie zawiera żadnej z wartości „A”, „B” itd., Wówczas 

wykonywane będą instrukcje w bloku domyślnym. Cały blok przełączników powinien być otoczony 

nawiasami klamrowymi. 

3.11 Program menu 

Napiszemy teraz program menu, który ilustruje, jak można użyć instrukcji switch. Najpierw użytkownik 

jest proszony o podanie dwóch liczb, a następnie wyświetlane jest menu, w którym użytkownik może 

wybrać, czy wyświetlać największą, najmniejszą, czy średnią z dwóch liczb. Ekran będzie wyglądał 

następująco: 

Enter 2 numbers: 7 5 

1. Greatest 

2. Least 

3. Average 

Select: 

Po pierwsze, użytkownik wprowadził cyfry 7 i 5. Następnie wyświetlane jest menu, w którym 

użytkownik musi wybrać 1, 2 lub 3, w zależności od tego, co chce wyświetlić. Najpierw narysujemy 

wykres JSP, który wyjaśnia proces 

 

  

Najpierw użytkownik wprowadza dwie liczby. Następnie menu jest wyświetlane na ekranie, a 

użytkownik wybiera opcję. Wreszcie wykonywana jest żądana akcja. Żądana akcja może być jedną z 

czterech opcji, więc rozbijamy pole „Wykonaj akcję”: 



 

Ponieważ mamy sytuację wyboru, w której należy wykonać tylko jedną z opcji, wskazujemy to kółkiem 

w prawym górnym rogu każdego pola wyboru. Cztery opcje zawierają pewną logikę, więc dalej 

rozkładamy wykres JSP 

 

W przypadku „Pokaż największy” wykonujemy sprawdzenie: jeśli iNo1 jest największy, drukujemy go, 

w przeciwnym razie drukujemy iNo2. „Show least” jest analogiczne. W przypadku „Pokaż średnią” 

dodajemy dwie liczby i dzielimy przez 2. Kod będzie następujący: 

#include <stdlib.h> 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int iOpt; 

double dNo1, dNo2; 

cout << "Enter 2 numbers: "; 



cin >> dNo1 >> dNo2; 

system("cls"); 

cout << "1. Greatest" << endl; 

cout << "2. Least" << endl; 

cout << "3. Average" << endl; 

cout << endl << "Select: "; 

cin >> iOpt; 

switch (iOpt) 

{ 

case 1: 

if (dNo1>dNo2) 

cout << dNo1; 

else 

cout << dNo2; 

cout << " is the greatest"; 

break; 

case 2: 

if (dNo1<dNo2) 

cout << dNo1; 

else 

cout << dNo2; 

cout << " is the least"; 

break; 

case 3: 

cout << "The average is " << (dNo1+dNo2)/2; 

break; 

default: 

cout << "Wrong choice"; 

break; 

} 

} 



Plik nagłówkowy stdlib.h jest potrzebny do czyszczenia ekranu za pomocą systemu („cls”), co jest 

wykonywane po wprowadzeniu przez użytkownika dwóch wartości. Następnie drukujemy menu na 

ekranie i użytkownik wprowadza swój wybór (1, 2 eller 3) do zmiennej iOpt. Instrukcja switch sprawdzi 

wtedy zmienną iOpt. Jeśli jest 1, wykonywane są instrukcje po „przypadku 1”. Sprawdzamy, które z 

tych dwóch liczb są największe i drukujemy je. W ten sam sposób drukowany jest najmniejszy numer 

w „przypadku 2”. W przypadku 3 średnia jest obliczana i drukowana. Jeśli użytkownik wprowadził 

cokolwiek innego, wykonywane są instrukcje domyślne. 

3.12 Pętle 

Teraz będziemy kontynuować korzystanie z innego potężnego narzędzia w ramach programowania, 

które może sprawić, że program wykona serię operacji określoną liczbę razy. Czasami liczba razy, lub 

liczba iteracji, decyduje od początku, czasami zależy to od okoliczności. Zaczynamy od przykładu: 

Chcemy wydrukować listę liczb 1-10 i ich kwadratów: 

1 1 

2 4 

3 9 

itp. 

Mamy zmienną, iNo, która najpierw ma wartość 1. Drukujemy ją i jej kwadrat. Następnie zwiększamy 

wartość iNo o 1 i powtarzamy proces, tj. Drukujemy iNo i kwadrat iNo. Następnie ponownie 

zwiększamy iNo itd. Trwa to aż do iNo = 10. W ten sposób mamy serię operacji (wydrukuj iNo, wydrukuj 

kwadrat iNo), która jest powtarzana 10 razy. Powtórzenie nazywa się pętlą. Ilustruje to poniższy wykres 

JSP: 

 

Najpierw ustawiana jest zmienna iNo = 1. Następnie uruchamiana jest pętla „Drukuj wartości do iNo = 

10”. Fakt, że jest to pętla, jest pokazany przez pola podrzędne mające gwiazdkę w prawym górnym 

rogu. Pętla składa się z trzech pól, które z kolei wypisują wartość iNo, wartość iNo * iNo (tj. Kwadrat 

iNo) i zwiększają wartość iNo o 1. Pętla trwa do momentu, gdy iNo nie osiągnie wartości 10 

3.13 Pętla 

Oto sekcja kodu, która wykonuje zadanie: 

iNo = 1; 



while (iNo <= 10) 

{ 

cout << iNo << "" << iNo * iNo << endl; 

iNo ++; 

} 

Najpierw zmienna iNo otrzymuje wartość 1. Następnie następuje pętla rozpoczynająca się od słowa 

kluczowego while, a następnie warunek w nawiasie. Operacje do powtórzenia są podane w nawiasach 

klamrowych bezpośrednio po warunku while. Wiersz while można odczytać: „Dopóki iNo jest mniejsze 

lub równe 10”. Dla każdego obrotu pętli iNo i iNo * iNo są drukowane na ekranie, oddzielone spacją i 

następuje przerwa w linii. Na końcu pętli iNo zwiększa się o 1. 

3.14 Pętla for 

Zadanie zostało rozwiązane przez pętlę while powyżej. Pętla for jest innym rodzajem pętli: 

for (iNo=1; iNo <= 10; iNo++) 

{ 

cout << iNo << " " << iNo * iNo << endl; 

} 

Ta pętla robi dokładnie to samo, a mianowicie drukuje liczby 1-10 i ich kwadraty. Blok kodu zawiera 

jednak tylko jedną instrukcję. Rzeczywistym wzrostem wartości iNo zarządza nawias po słowu 

kluczowym dla. W nawiasie znajdują się trzy części oddzielone średnikami: 

for (iNo = 1; iNo <= 10; iNo ++)  

iNo = 1 <- Inicjacja 

iNo <= 10 <- Warunek 

iNo ++ <- Zwiększenie 

Część inicjująca ustawia wartość początkową zmiennej, często nazywanej zmienną pętlową, ponieważ 

kontroluje ona, kiedy przerwać pętlę. Część warunku jest sprawdzana dla każdego obrotu pętli. Gdy 

warunek jest fałszywy, pętla jest przerywana. Część zwiększająca zmienia wartość pewnej zmiennej; 

przeważnie jest to zmienna pętli zwiększana o 1. Jednak nie musisz zaczynać od 1 lub zwiększać o 1 dla 

każdego obrotu pętli. Poniższy przykład kodu pokazuje, w jaki sposób zmienna iNo od początku jest 

ustawiona na 2. Część zwiększająca doda 2 dla każdego obrotu pętli: 

for (iNo=2; iNo <= 10; iNo=iNo+2) 

{ 

cout << iNo << " " << iNo * iNo << endl; 

} 

3.14.1 while lub for 



Kiedy należy użyć pętli while a kiedy pętli for? Wiele razy możesz rozwiązać problem z obydwoma 

typami pętli, a wiele razy jest to pytanie o osobiste preferencje. Ogólnie jednak, jeśli można 

przewidzieć liczbę zwojów pętli, pętla for jest najlepsza. Jeśli jest nieprzewidywalna sytuacja, np. jeśli 

pętla trwa, dopóki użytkownik nie wprowadzi określonej wartości lub generator liczb losowych nie 

poda określonej liczby, użyj pętli while. Użyjemy obu alternatyw. 

3.15 Program dodawania 

Stworzymy program, który doda liczby całkowite 1 + 2 + 3 + 4 +… do limitu określonego przez 

użytkownika. Użytkownik powinien najpierw wprowadzić żądany limit. Następnie użyjemy pętli, która 

przechodzi od 1 do tego limitu i sumuje liczby. Będziemy wtedy potrzebować zmiennej, która jest 

rodzajem akumulatora, który przechowuje sumę. Zaczynamy od wykresu JSP: 

 

Najpierw użytkownik jest proszony o limit. Następująca pętla przechodzi od 1 do ograniczenia za 

pomocą zmiennej pętli i. Dla każdego obrotu pętli dodajemy wartość i do sumy, tzn. Gromadzimy 

liczby. Wreszcie drukujemy sumę skumulowaną. Należy zauważyć, że operacja, która ma zostać 

powtórzona (Akumuluj) w pętli, jest oznaczona gwiazdką na wykresie JSP. 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int i, iLimit, iSum = 0; 

cout << "Enter limit: "; 

cin >> iLimit; 

for (i=1; i<=iLimit; i++) 

iSum += i; 

cout << "The sum = " << iSum << endl; 

} 

Najpierw zadeklarowano pewną liczbę zmiennych. Zmienna i jest używana jako zmienna pętli, iLimit 

jest używany do przechowywania określonego przez użytkownika limitu, a iSum sumy skumulowanej. 

Zauważ, że ponieważ iSum jest stale zwiększane o wartość, musi mieć wartość początkową. 

Zadeklarowana zmienna nie pobiera automatycznie wartości 0 ani żadnej innej wartości. Dlatego 



musimy go zainicjować za pomocą 0. Pozostałe zmienne otrzymają wartości poprawek podczas 

wykonywania programu, więc nie muszą być inicjowane. Użytkownik następnie wprowadzi wartość do 

zapisania w zmiennej iLimit. Pętla ustawia następnie wartość początkową = 1 na zmienną pętli i. 

Warunkiem jest to, że nie mogę przekroczyć limitu iLimit. Dla każdego obrotu pętli zmienna pętli jest 

zwiększana o 1. Oznacza to, że wartość określona przez użytkownika kontroluje liczbę zwojów pętli. 

Blok kodu powtarzania pętli zawiera tylko jedną instrukcję. Dlatego nie potrzebujemy żadnych 

nawiasów klamrowych otaczających pętlę. Jeśli jednak blok kodu powtórzenia zawiera kilka instrukcji, 

muszą one być otoczone nawiasami klamrowymi. Porównaj instrukcję if, która działa w ten sam 

sposób. Blok kodu powtarzania zawiera następujące stwierdzenie: 

iSum + = i; 

co oznacza, że zmienna iSum jest zwiększana o i dla każdego obrotu pętli. Oznacza to, że zmienna iSum 

będzie zawierać sumę 1 + 2 + 3 +… 

Wreszcie wyświetla się wartość iSum. 

Opcjonalny sposób pisania wiersza dla: 

for (int i = 1; i <= iLimit; i ++) 

Tutaj deklarujemy zmienną i wewnątrz instrukcji for. Zmienna nie powinna zostać zadeklarowana 

wcześniej w programie. Jeszcze inny sposób kodowania: 

dla (int i = 1; i <= iLimit; iSum + = i ++); 

Tutaj część wzrostowa instrukcji for zawiera kod iSum + = i ++. Dzieją się tutaj dwie rzeczy, mianowicie, 

że zmienna iSum jest zwiększana o wartość i, a następnie i jest zwiększane o 1 (i ++). Oznacza to, że nie 

potrzebujemy żadnego bloku kodu powtórzeń, więc po nawiasie umieszczamy średnik. W 

konsekwencji pętla składa się z jednej linii. 

3.16 Podwójna pętla 

Będziemy teraz używać podwójnej pętli, tj. Pętli w innej pętli. Wewnętrzna pętla wykona wtedy 

wszystkie swoje obroty pętli dla każdego obrotu zewnętrznej pętli. Oto przykład. Napiszemy program, 

który obliczy wszystkie kombinacje dwóch liczb całkowitych, których produkt ma wartość 36: 

1 x 36 

2 x 18 

3 x 12 

itp. 

Pozwalamy pętli zewnętrznej kontrolować pierwszy czynnik, który działa od 1 do 36. Dla każdej 

wartości pierwszego czynnika przejdziemy przez wartości 1-36 dla drugiego czynnika i sprawdź, czy 

produkt jest równy 36. Jeśli tak, czynniki są drukowane. Najpierw podajemy wykres JSP: 



 

W „Sprawdź produkt” mamy zewnętrzną pętlę ze zmienną pętli i oraz wewnętrzną pętlę ze zmienną 

pętli j. Wewnątrz pętli sprawdzamy, czy iloczyn i oraz j wynosi 36. Jeśli tak, drukowane są i i j. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int i, j; 

cout << "Calculation of produdt" << endl; 

for (i=1; i<=36; i++) 

{ 

for (j=1; j<=36; j++) 

{ 

if (i*j == 36) 

cout << i << " and " << j << endl; 

} 

} 

} 

W podwójnej pętli for zmienna i otrzymuje wartość 1. Wewnętrzna pętla zaczyna się i pozwala na 

przejście przez wartości 1-36. Dla każdej wartości j sprawdzamy, czy i * j daje 36. Jeśli tak, wypisujemy 



wartości i oraz j. Gdy wewnętrzna pętla się zakończy, następny obrót zewnętrznej pętli rozpocznie się 

w miejscu, w którym ustawiona jest wartość = 2, a wewnętrzna pętla zaczyna się od nowa i pozwala 

uruchomić j od 1 do 36. 

3.17 Rzuć kostką 

Do tej pory używaliśmy głównie pętli for. Przyjrzymy się teraz kilku sytuacjach, w których preferowana 

jest pętla while. Napiszemy program, który rzuca kostką, dopóki nie otrzymamy 6. Następnie 

drukowana jest liczba rolek. Tutaj nie możemy przewidzieć, jak długo pętla będzie działać. To zależy od 

liczby generowanych. Dlatego pętla while jest idealna. Najpierw stwórzmy wykres JSP 

 

Zaczynamy od inicjowania generatora liczb losowych do losowo wybranej pozycji początkowej. 

Następnie pętla powtarza się, dopóki nie otrzymamy 6. Za każdy obrót pętli rzucamy kostką jeszcze raz 

i zwiększamy liczbę rzutów o 1. Gdy osiągnięto 6, pętla zostaje zakończona i drukowana jest liczba 

rolek. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

void main() 

{ 

int iRoll=0, iNoOfRolls=0; 

srand(time(0)); 

while (iRoll != 6) 

{ 

iRoll = rand()%6+1; 

iNoOfRolls++; 

} 

cout << iNoOfRolls; 

} 



Plik nagłówkowy stdlib.h jest potrzebny dla funkcji liczby losowej, a czas.h jest potrzebny dla czasu 

funkcji (0) przy inicjacji generatora. Zmienna iRoll służy do przechowywania każdej rolki. Powodem 

zainicjowania go przy 0 w deklaracji jest to, że musi ona posiadać wartość, gdy rozpoczyna się pętla 

while. Wartość musi być inna niż 6, w przeciwnym razie pętla się nie uruchomi. Każda inna wartość 

zrobi. Zmienna iNoOfRolls służy do zliczania liczby rolek. Musi być zainicjowany do 0, ponieważ cały 

czas jest zwiększany o 1. Funkcja srand () inicjuje generator do losowo wybranej pozycji początkowej. 

Pętla while zawiera warunek, że iRoll nie może wynosić 6. Dopóki nie zostanie osiągnięta 6 pętla, pętla 

biegnie jeszcze raz. Dla każdej tury wykonujemy kolejny rzut przechowywany w iRoll, a zmienna 

iNoOfRolls zostaje zwiększona o 1. Gdy otrzymamy 6, warunek while jest fałszywy i pętla jest 

zakończona. Zmienna iNoOfRolls zawiera liczbę wydrukowanych rolek. Wariant programu wygląda tak: 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

void main() 

{ 

int iRoll, iNoOfRolls=0; 

srand(time(0)); 

do 

{ 

iRoll = rand()%6+1; 

iNoOfRolls++; 

} while (iRoll != 6); 

cout << iNoOfRolls; 

} 

Duża różnica polega na tym, że pętla ma swój stan po ciele pętli zamiast wcześniej. Efektem tego jest 

wykonanie co najmniej jednego obrotu pętli przed przetestowaniem warunku. Oznacza to również, że 

zmienna iRoll nie musi być inicjowana na 0. W każdym razie otrzyma nową wartość podczas pierwszego 

obrotu pętli. Słowo kluczowe „robi” znajduje się przed treścią pętli i „while”, a następnie warunek tuż 

po końcowym nawiasie klamrowym. Musisz mieć średnik natychmiast po warunku. 

3.18 Rzuć dwoma kostkami 

Napiszemy teraz program, który wielokrotnie rzuca dwiema kośćmi i sprawdza, czy obie rolki są równe. 

Po osiągnięciu dwóch równych rolek proces zostaje zakończony i drukowana jest liczba „podwójnych” 

rolek. Zaczynamy od wykresu JSP: 



 

Po zainicjowaniu generatora liczb losowych do losowej pozycji początkowej rozpoczyna się pętla. Za 

każdą turę rzucamy pierwszą, a następnie drugą kostką, a następnie zwiększamy licznik o 1. Gdy dwie 

rolki są równe, pętla zostaje zakończona i drukowana jest liczba „podwójnych” rolek. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

void main() 

{ 

int iRoll1, iRoll2, iCounter=0; 

srand(time(0)); 

do 

{ 

iRoll1 = rand()%6+1; 

iRoll2 = rand()%6+1; 

iCounter++; 

} while (iRoll1 != iRoll2); 

cout << "The rolls were " << iRoll1 << endl; 

cout << "Number of attempts = " << iCounter << endl; 

} 

Program jest podobny do poprzedniego z tą różnicą, że tutaj mamy dwie zmienne, które przechowują 

rolki. W pętli iRoll1 i iRoll2 otrzymują swoje wartości, a liczba „podwójnych” rzutów jest zwiększana o 

1. Ponieważ warunek while pojawia się po ciele pętli, wykonywana jest co najmniej jedna tura pętli. 

Warunkiem jest, że iRoll1 nie jest równy iRoll2. Jeśli są równe, pętla jest zakończona, a wynik kości i 

liczba rolek są drukowane. 

3.19 Przerwanie wpisu za pomocą Ctrl-Z 



Będziemy teraz używać warunku pętli while do wprowadzania danych użytkownika za pomocą cin. 

Program poprosi użytkownika o wielokrotne wprowadzanie liczb. Wprowadzone liczby są sumowane. 

Gdy użytkownik naciśnie Ctrl-Z, wpisywanie liczb zostanie przerwane, a ich średnia zostanie 

wydrukowana. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int iSum=0, i=0, iNo; 

cout << "Enter a number: "; 

while (cin >> iNo) 

{ 

iSum += iNo; 

i++; 

cout << "Enter one more number: "; 

} 

cout << "Average = " << (double)iSum/i << endl; 

} 

Zmienna iSum służy do przechowywania sumy wprowadzonych liczb. Zmienna i zlicza liczbę liczb. 

Warunek while zawiera wejście liczby od użytkownika. Jeśli wejście powiedzie się, funkcja cin zwróci 

prawdziwą wartość. Wykonywany jest jeden obrót pętli. W pętli zmienna iSum jest zwiększana o 

wprowadzoną wartość, a zmienna i, która zlicza wartości, jest zwiększana o 1. Na końcu pętli 

użytkownik jest proszony o kolejną wartość. Gdy jeden obrót pętli zostanie uruchomiony, warunek jest 

ponownie testowany, tj. Program zatrzymuje się i czeka na nowy wpis. Dopóki użytkownik wprowadza 

liczby, uruchamiany jest nowy obrót pętli. Jeśli użytkownik naciśnie Ctrl-Z, funkcja cin zwróci wartość 

false, co spowoduje zakończenie pętli. Następnie drukowana jest średnia, która jest obliczana przez 

podzielenie sumy przez liczbę wartości. Ponieważ zmienna iSum jest liczbą całkowitą, musimy wpisać 

rzut, aby podwoić przed podziałem, aby nie stracić miejsc dziesiętnych. 

3.20 Pools 

Programowanie linii puli (1, X lub 2) z 13 meczami piłkarskimi to kolejny przykład użycia generatora 

liczb losowych w pętli. Ponieważ wiemy, że linia puli zawiera 13 dopasowań, używamy pętli for. 

Najpierw tworzymy wykres JSP: 



 

Po zainicjowaniu generatora liczb losowych rozpoczyna się pętla, która powinna utworzyć 1, X lub 2 

dla 13 dopasowań. Robimy to, tworząc losową liczbę 0, 1 lub 2. Jeśli jest równa 0, drukujemy „1”. Jeśli 

było 1, drukujemy „X”. Jeśli było 2, drukujemy „2”. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

void main() 

{ 

int iNo; 

srand(time(0)); 

for (int i=1; i <= 13; i++) 

{ 

iNo = rand()%3; 

switch (iNo) 

{ 

case 0: 

cout << "1" << endl; 

break; 

case 1: 

cout << " X" << endl; 



break; 

case 2: 

cout << " 2" << endl; 

break; 

} 

} 

} 

Po zainicjowaniu generatora liczb losowych za pomocą srand () pętla for przebiega od 1 do 13. Dla 

każdego obrotu pętli tworzymy losową liczbę w przedziale 0-2, która jest przechowywana w zmiennej 

iNo. Następnie jest sprawdzany przez instrukcję switch. Różne bloki spraw zajmują się sprawami 0, 1 i 

2. Dla wartości 0 drukujemy „1”. Dla wartości 1 drukujemy „X” poprzedzone przez niektóre spacje, 

które sprawiają, że X pojawiają się w osobnej kolumnie. Dla wartości 2 drukujemy „2” poprzedzone 

kilkoma pustymi znakami. 

3.21 Równanie 

Rozwiążemy teraz problem matematyczny, czyli rozwiązać równanie drugiego stopnia. Dla 

uproszczenia zakładamy, że równanie ma tylko liczby całkowite. Równanie to: 

x2 - 6x + 8 = 0 

Ponieważ jest drugiego stopnia, ma dwa korzenie. Znalezienie rozwiązania równania oznacza 

znalezienie wartości x takich, że lewa część (LP) równa się prawej części (RP), tj. Równa 0 w naszym 

równaniu. Tworzymy pętlę, która z kolei testuje wartości 1, 2, 3… do 100. Procedura testowa polega 

na zastąpieniu x przez 1 w LP i obliczeniu, czy LP jest równe 0. Następnie zastępujemy x przez 2 i 

powtarzamy proces, aż znajdź dwie wartości, które pasują do równania lub do osiągnięcia 100. 

Najpierw tworzymy wykres JSP: 

 



Zmienna iNo służy do zliczania liczby pierwiastków do równania, które otrzymaliśmy. Zmienna iRoot 

jest wartością x w równaniu, która w każdym zwrocie pętli służy do obliczania LP. Wartość iRoot 

zaczyna się od 1 i jest zwiększana o 1 za każdą kolejną pętlę. Jeśli wartość LP = 0, zwiększamy wartość 

iNo i wypisujemy pierwiastek (wartość x). Oto kod: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int iNo=0, iRoot=1, LP; 

while ((iNo<2) && (iRoot<=100)) 

{ 

LP = iRoot * iRoot - 6 * iRoot + 8; 

if (LP==0) 

{ 

iNo++; 

cout << iRoot << endl; 

} 

iRoot++; 

} 

} 

Po pierwsze, wartość iNo jest ustawiona na 0, ponieważ później zostanie zwiększona o 1 dla każdego 

znalezionego roota. Pierwszą testowaną wartością roota jest 1 (iRoot = 1) .. 

Pętla ma warunek, że iNo nie powinno być mniejsze niż 2, ponieważ liczba pierwiastków do równania 

drugiego stopnia nie jest większa niż 2, a iRoot nie może przekraczać 100, ponieważ nie sprawdzamy 

pierwiastków powyżej 100. Pierwsza instrukcja w ciele pętli oblicza wartość lewej części (LP). To jest 

rzeczywista definicja równania (x2 - 6x + 8). Jeśli ta wartość jest = 0, zwiększamy wartość iNo o 1 i 

drukujemy korzeń. Następnie zwiększamy wartość roota o 1. 

3.22 Przerwanie pętli - break 

Wiele razy nie chcesz ustawiać górnego limitu liczby obrotów pętli. Następnie możesz użyć warunku 

dla pętli while, która zawsze jest prawdziwa, na przykład: 

while (1 == 1) 

1 jest oczywiście zawsze równe 1, więc pętla uruchomi nieskończoną liczbę tur. Dlatego potrzebujemy 

możliwości, z wnętrza ciała pętli, przerwać go, to znaczy wyskoczyć z niego i kontynuować pierwszą 

instrukcję po pętli. Osiągnięto to dzięki słowu kluczowemu: 

break; 



Podamy mały przykład tego programu. Napiszemy program, w którym użytkownik będzie wielokrotnie 

proszony o numer, a program odpowie pierwiastkiem kwadratowym z liczby. Ponieważ nie można 

obliczyć pierwiastka kwadratowego z liczby ujemnej, będziemy w ciele pętli sprawdzać, czy użytkownik 

wprowadził wartość ujemną. Jeśli tak, pętla zostanie przerwana. Oto kod: 

#include <math.h> 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

double dNo; 

while (1==1) 

{ 

cout << "Enter a number "; 

cin >> dNo; 

if (dNo<=0) 

break; 

cout << "The square root of the number is " << sqrt(dNo) 

<< endl; 

} 

} 

Aby móc obliczyć pierwiastek kwadratowy, musimy dołączyć math.h, który zawiera kod dla dużej liczby 

funkcji matematycznych. Warunek while polega na tym, że 1 równa się 1, co zawsze jest prawdą, tj. 

Stworzyliśmy nieskończoną pętlę. Wewnątrz ciała pętli użytkownik jest najpierw proszony o podanie 

numeru. Jeśli liczba jest mniejsza niż 0, pętla jest przerywana przerwą. Jeśli liczba wynosi 0 lub jest 

dodatnia, pętla kontynuuje obliczanie i drukowanie pierwiastka kwadratowego. Do tego obliczenia 

używana jest funkcja sqrt (). Oczywiście, możesz rozwiązać ten problem bez użycia nieskończonej pętli, 

ale potraktuj to jako alternatywę do tworzenia pętli. 

3.23 Podsumowanie 

W tej części nauczyliśmy się włączać inteligencję do naszych programów za pomocą selekcji. 

Dowiedzieliśmy się także, w jaki sposób można używać instrukcji do sprawdzania różnych sytuacji i 

wykonywania różnych zadań w zależności od okoliczności. Pokazaliśmy, jak połączyć różne warunki w 

złożonych sytuacjach z operatorami && i ||. Dowiedzieliśmy się również, jak używać operatora 

modulus % i jak wykonywać warunkowe wprowadzanie wartości od użytkownika, umieszczając 

instrukcję input z cin wewnątrz warunku if. Alternatywą dla instrukcji if jest instrukcja switch, która jest 

często używana w połączeniu z programami menu. W tym rozdziale wprowadziliśmy również pętle, 

które są używane do wykonywania serii operacji wielokrotnie. Główne pętle to pętla for i pętla while. 

Poszerzyliśmy również naszą wiedzę na temat generatora liczb losowych, który został użyty do rzucenia 

kości i gry w baseny. Wreszcie spędziliśmy trochę wysiłku, rozwiązując równania matematyczne za 

pomocą pętli. 



4 Tablice 

4.1 Wprowadzenie 

Dowiesz się, czym jest tablica, a mianowicie metoda przechowywania wielu wartości pod jedną nazwą 

zmiennej, zamiast używania konkretnej zmiennej dla każdej wartości. Zaczniemy od zadeklarowania 

tablicy i przypisania jej wartości. W połączeniu z tablicami będziesz miał świetne zastosowanie dla pętli, 

za pomocą których możesz efektywnie wyszukiwać wartości w tablicy i sortować wartości.Tablice to 

podstawowa koncepcja w programowaniu, która będzie często wykorzystywana w przyszłości. 

4.2 Dlaczego tablice? 

Tablica jest, jak już wspomniano, metodą przechowywania wielu wartości tego samego typu danych i 

użycia pod jedną nazwą zmiennej. Załóżmy, że chcesz przechowywać temperatury mierzone dziennie 

w ciągu miesiąca: 

12.5 

10.7 

13.1 

11.4 

12.1 

... 

Gdybyś nie wiedział o tablicach, potrzebowałbyś 30 różnych nazw zmiennych, na przykład: 

tempa = 12,5 

tempb = 10,7 

tempc = 13,1 

tempd = 11,4 

tempe = 12,1 

... 

Jest to zła opcja, zwłaszcza jeśli chcesz obliczyć średnią temperaturę lub cokolwiek innego. Następnie 

trzeba napisać ogromną instrukcję programu dla sumy 30 zmiennych. Zamiast tego używamy tablicy, 

tj. jednej nazwy zmiennej, po której następuje indeks w nawiasach kwadratowych, który określa, która 

z temperatur w tablicy oznacza: 

temp [1] = 12,5 

temp [2] = 10,7 

temp [3] = 13,1 

temp. [4] = 11,4 

temp. [5] = 12,1 

... 



Nazwa tablicy to temp. Różne wartości w tablicy nazywane są elementami. W ten sposób możemy użyć 

pętli, w której zmienna pętli reprezentuje indeks, i powtórzyć obliczenia dla każdej z temperatur: 

dla (i = 1; i <= 30; i ++) 

{ 

// Zrób coś z temp [i]; 

} 

Zmienna pętli i przechodzi od 1 do 30. W pierwszym obrocie pętli i ma wartość 1, co oznacza, że temp 

[i] reprezentuje temp[1], tj. pierwszą temperaturę. W drugim obrocie pętli i ma wartość 2, a temp[i] 

oznacza drugą temperaturę. Dzięki zastosowaniu pętli ilość wymaganego kodu nie zwiększy się wraz z 

liczbą temperatur do obsłużenia. Jedyną rzeczą, którą należy zmodyfikować, jest liczba zwojów, które 

musi wykonać pętla for. W poniższym kodzie obliczamy średnią wszystkich temperatur: 

iSum = 0; 

dla (i = 1; i <= 30; i ++) 

{ 

iSum + = temp [i]; 

} 

dAvg = iSum / 30; 

cout << dAvg; 

Zmienna iSum jest ustawiona na 0, ponieważ później będzie zwiększana o jedną temperaturę na raz. 

Pętla przechodzi od 1 do 30, to znaczy równa liczbie elementów w tablicy. W ciele pętli zmienna iSum 

jest zwiększana o jedną temperaturę na raz. Po zakończeniu pętli wszystkie temperatury zostały 

zgromadzone w iSum. Wreszcie dzielimy przez 30, aby uzyskać średnią, która jest wyświetlana. 

4.3 Deklarowanie tablicy 

Podobnie jak dla wszystkich zmiennych, tablica musi być zadeklarowana. Poniżej deklarujemy temp 

tablicy: 

double temperatura [31]; 

Liczba w nawiasach kwadratowych wskazuje, ile elementów może pomieścić tablica, 31 w naszym 

przykładzie. W pamięci podstawowej zostanie utworzonych 31 pozycji, z których każda może 

przechowywać podwójną wartość. Odstępy będą automatycznie liczone od 0. Oznacza to, że ostatni 

indeks to 30. Jeśli potrzebujesz temperatury w miesiącu kwietniu, który ma 30 dni, masz dwie opcje: 

1. Zadeklaruj temp[30], co oznacza, że indeksy wynoszą od 0 do 29. 1 kwietnia będzie odpowiadał 

indeksowi 0, 2 kwietnia do indeksu 1 itd. 30 kwietnia będzie odpowiadać indeksowi 29. Indeks jest 

zatem jednym krok po rzeczywistej dacie. 

2. Zadeklaruj temp[31]. Następnie 1 kwietnia może odpowiadać indeksowi 1, 2 kwietnia indeksowi 2 

itd. 30 kwietnia będzie odpowiadać indeksowi 30. Data i indeks są tutaj równe. Oznacza to, że 

temperatura elementu [0] jest tworzona „na próżno” i nigdy nie zostanie użyta. To nie jest wielka 



sprawa, której metody używasz, ale będziesz musiał być świadomy wybranej metody, ponieważ 

wpływa ona na kod, który piszesz. Pokażemy przykłady obu metod. Zauważ, że w deklaracji: 

double temp[31]; 

wszystkie elementy są tego samego typu danych, a mianowicie podwójne. Dla tablic wszystkich 

elementów wszystkie elementy zawsze mają ten sam typ danych. 

4.4 Inicjowanie tablicy 

Możesz przypisać wartości do tablicy już w deklaracji, np .: 

int iNo [5] = {23, 12, 15, 19, 21}; 

Tutaj tablica iNo będzie zawierać 5 elementów, przy czym pierwszy element o indeksie 0 otrzyma 

wartość 23, drugi element o indeksie 1 wartość 12 itd. Wyliczenie wartości musi być w nawiasach 

klamrowych, oddzielonych przecinkami. W rzeczywistości nadmiarową informacją jest określenie 

liczby elementów do 5 w powyższej deklaracji, ponieważ liczba wyliczonych wartości wynosi 5. Dlatego 

można również napisać: 

int iNo [] = {23, 12, 15, 19, 21}; 

Wyliczenie w nawiasach klamrowych może być zapisane tylko w deklaracji tablicy. Na przykład błędne 

jest następujące: 

double dTemp [4]; 

dTemp = {12,3, 14,1, 11,7, 13,8}; 

W poniższej sekcji kodu deklarujemy tablicę liczb całkowitych i przypisujemy wartości do tablicy w pętli: 

int iSquare [11]; 

for (int i = 0; i <= 10; i ++) 

{ 

iSquare [i] = i * i; 

} 

Tablica iSquare ma zadeklarować 11 elementów typu całkowitego. Pętla przechodzi następnie od 0 do 

10. W pierwszym obrocie pętli i = 0, a pozycja iSquare [0] otrzymuje wartość 0 * 0, czyli 0. W drugim 

zwrocie pętli i = 1 i iSquare [1] otrzymuje wartość 1 * 1, tj. 1. W trzecim obrocie pętli element iSquare 

[2] otrzymuje wartość 2 * 2, tj. 4. Każdy element będzie zawierał wartość równą kwadratowi indeksu. 

4.4.1 Indeks poza interwałem 

Jako programista C ++ musisz sam śledzić prawidłowy interwał indeksu. Wynik może być katastrofalny, 

jeśli napiszesz: 

temp[35] = 23,5; 

Oznacza to, że przechowujemy wartość 23.5 w pamięci podstawowej na adresie, który nie należy do 

tablicy, ale może należeć do obszaru pamięci używanego dla innych danych lub kodu programu. Jeśli 

uruchomisz taki kod, system może w najgorszym przypadku ulec awarii i będziesz musiał ponownie 

uruchomić komputer. 



4.5 Kopiowanie tablicy 

Załóżmy, że chcemy skopiować temperatury z tablicy z wartościami April do tablicy z wartościami 

czerwcowymi. Nie można skopiować całej tablicy w ten sposób: 

dblTempJune = dblTempApr; 

Będziesz musiał skopiować wartości element po elemencie za pomocą pętli: 

for (int i = 1; i <= 30; i ++) 

{ 

dblTempJune [i] = dblTempApr [i]; 

} 

Tutaj pętla przechodzi od 1 do 30 i kopiujemy element po elemencie dla każdego obrotu pętli. 

4.6 Porównanie tablic 

Co oznacza porównywanie, czy dwie tablice są równe? Muszą zawierać wartości przedmiotów, które 

są równe parami. W poniższej sekcji kodu porównujemy dwie tablice z temperaturami kwietnia i 

czerwca: 

int eq = 1; 

for (int i = 1; i <= 30; i ++) 

{ 

if (dblTempJune [i]! = dblTempApr [i]) 

eq = 0; 

} 

Tutaj pozwalamy, aby zmienna eq odzwierciedlała, czy dwie tablice są równe, gdzie wartość 1 

odpowiada „równej” i 0 ”nie równej”. Od początku przypisujemy eq wartość 1, tzn. zakładamy, że 

tablice są równe. Następnie w pętli przechodzimy przez element po dwóch tablicach i sprawdzamy, czy 

są one równe parami. Instrukcja if sprawdza, czy są różne. Jeśli tak, zmienna eq jest ustawiona na 0, w 

przeciwnym razie nic się nie zmieni. Jeśli zdarzy się, że dwa elementy są różne, zmienna eq będzie miała 

wartość 0 po zakończeniu pętli. Jeśli jednak wszystkie pary elementów są równe, oświadczenie: 

eq = 0; 

nigdy nie zostanie wykonane, a zmienna eq pozostanie = 1. Następnie możemy ukończyć nasz program 

z wynikami na temat wyniku: 

if (eq == 1) 

cout << "Tablice są równe"; 

else 

cout << "Tablice są różne"; 

W jednej instrukcji nie można sprawdzić, czy tablice są równe: 



jeśli (dblTempJune == dblTempApr) 

Musisz porównać przedmiot według pozycji, jak w powyższym kodzie. 

4.7 Średnia 

Napiszemy teraz program, który odczytuje temperatury z tablicy do użytkownika, a następnie oblicza 

średnią wszystkich temperatur. Program powinien następnie wyświetlić średnią i wszystkie 

temperatury przekraczające średnią. Zaczynamy od wykresu JSP: 

 

Dokonaliśmy przeglądu JSP, który opisuje głównie procedurę. Ponieważ obliczymy średnią, 

potrzebujemy sumy wszystkich temperatur. Wybieramy sumowanie temperatur w momencie wejścia, 

które są wykonywane w pętli: 

 

Średnia kalkulacja jest prosta. Nie musimy tego szczegółowo opisywać. Jednak wyniki są nieco bardziej 

skomplikowane. Najpierw drukujemy obliczoną średnią. Następnie piszemy pętlę, która z kolei 

sprawdza każdy element tablicy w stosunku do obliczonej średniej. Jeśli temperatura jest większa niż 

średnia, drukujemy temp .nr. ja. 



Oto kod: 

#include <iostream.h> 

void main () 

{ 

// Deklaracje 

const int iNoOfDays = 30; 

podwójne dAvg, dSum = 0; 

podwójne dblTempApr [iNoOfDays + 1]; 

int i; 

// Wpis i obliczenia 

dla (i = 1; i <= iNoOfDays; i ++) 

{ 

cout << „Dzień temperatury” << i; 

cin >> dblTempApr [i]; 

dSum + = dblTempApr [i]; 

} 

dAvg = dSum / iNoOfDays; 

// Wydruk 

cout << "Średnia temperatura:" << dAvg << endl; 

cout << "Temperatury powyżej średniej:" << endl; 

dla (i = 1; i <= iNoOfDays; i ++) 

{ 

jeśli (dblTempApr [i]> dAvg) 

cout << "Nr dnia:" << i << "temp: 

„<< dblTempApr [i] << endl; 

} 

} 

Najpierw deklarujemy stałą iNoOfDays, która jest ustawiona na 30 i jest używana później w pętlach i 

obliczeniach średnich. Zmienna dAvg służy do przechowywania obliczonej średniej. Zmienna dSum jest 

inicjowana na 0, ponieważ zostanie zwiększona o wartość każdej wprowadzonej temperatury. Tablica 

dblTempApr ma zadeklarować 31 pozycji, co oznacza, że możemy pozwolić, aby wartości indeksu 

odpowiadały numerom dnia miesiąca. Element z indeksem 0 nie będzie zatem używany. Ostatecznie 



deklarujemy zmienną i, która jest używana jako licznik pętli. Pierwsza pętla dba o wprowadzenie 

temperatur. Licznik pętli przechodzi od 1 do 30, a każda wprowadzona temperatura jest zapisywana w 

tablicy. Zmienna dSum jest zwiększana o wprowadzoną temperaturę. Przy zakończeniu pętli zmienna 

dSum zawiera sumę wszystkich temperatur, która jest dzielona przez liczbę dni, co daje średnią. 

Wydruk zaczyna się od średniej. Potem przychodzi ostatnia pętla, która biegnie od 1 do 30. Dla każdego 

obrotu pętli sprawdzamy, czy numer temperatury i przekracza średnią. Jeśli tak, drukowany jest numer 

dnia, który jest równy wartości indeksu wraz z odpowiednią temperaturą. 

4.8 Statystyki sprzedaży 

Podamy teraz przykład pokazujący, jak używać tablic i danych warunkowych w instrukcji while. Sytuacja 

wygląda następująco: firma ma wielu sprzedawców, każdy z numerem sprzedawcy w przedziale 1-100. 

Kiedy sprzedawca sprzedaje za określoną kwotę, wprowadza swój numer sprzedawcy i kwotę 

sprzedaży. Trwa to aż do zakończenia wpisu za pomocą Ctrl-Z. Następnie należy wydrukować 

podsumowanie z jedną linią na sprzedawcę, pokazującą całkowitą kwotę sprzedaży. Ponadto należy 

obliczyć opłatę za sprzedawcę. Jeśli kwota sprzedaży jest niższa niż 50000: - opłata wynosi 10% kwoty 

sprzedaży. Jeśli kwota jest większa, sprzedawca otrzyma opłatę w wysokości 10% z pierwszych 50000: 

- plus 15% kwoty przekraczającej 50000: -. Jeśli na przykład kwota sprzedaży wynosi 70000: - opłata 

wynosi 10% z 50000: - co daje 5000: - plus 15% z ponad 20000: - co wynosi 3000: -. Całkowita opłata 

będzie w tym przypadku 8000: -. Wpis od różnych sprzedawców może wyglądać tak: 

78 10000 

32 500 

2 12000 

100 25000 

78 60000 

2 1000 

5 60000 

The printout will then be: 

Number  Amount  Fee 

====== ====== ================ 

2   13000   1300 

5   60000  6500 

32  500   50 

78   70000   8000 

100   25000   2500 

Zaczynamy od wykresu JSP: 

 



 

Użyjemy tablicy zwanej sprzedażą ze 100 pozycjami, z których każdy odpowiada konkretnemu 

sprzedawcy. Dla każdej wprowadzonej kwoty sprzedaży element tablicy odpowiadający numerowi 

sprzedawcy powinien zostać zwiększony o wprowadzoną kwotę. Dlatego musimy zainicjować całą 

tablicę, tj. ustawić wszystkie jej elementy = 0, aby suma skumulowana każdego sprzedawcy zaczęła się 

od 0. Należy zauważyć, że w C ++ elementy tablicy nie są automatycznie ustawiane na 0 w deklaracji. 

Deklaracja przydziela tylko miejsce w pamięci. Wszelkie nieprzewidywalne wartości obecne w tych 

adresach pamięci zostaną zachowane do momentu ich zainicjowania. Następnie czytamy numer 

sprzedawcy i kwotę sprzedaży. Robimy to w pętli, abyśmy mogli kontynuować wprowadzanie wartości 

tak długo, jak chcemy. Rozbijamy pole „Wejście”: 

 

Odczytujemy numer sprzedawcy i kwotę sprzedaży, po jednym na raz. W polu „OK?” Sprawdzamy, czy 

liczba sprzedawców wynosi od 1 do 100, a kwota sprzedaży nie jest ujemna. Jeśli wszystko jest w 

porządku, zwiększamy odpowiednią pozycję w tablicy sprzedaży. Pole „Drukuj” zostało 

wyszczególnione, najpierw drukując nagłówek, a następnie wartości sprzedaży. W związku z drukiem 

sprawdzamy, czy kwota sprzedaży nie wynosi 0. Sprzedawcy, którzy nic nie sprzedali, nie powinni być 



umieszczani w drukowanym podsumowaniu. Rozbijamy dalej pole „Wyświetlanie Sprzedaży”

 

Jeśli kwota sprzedaży przekracza 0, obliczamy opłatę i drukujemy jeden wiersz w podsumowaniu. Przy 

obliczaniu opłaty zwrócimy teraz uwagę na to, czy kwota przekracza limit 50000: -, co daje jeszcze inny 

szczegółowy poziom: 



 

 

Jeśli kwota sprzedaży jest poniżej limitu 50000: - zastosowany zostanie niższy procent 10%. W 

przeciwnym razie większy procent 15% zostanie zastosowany do kwoty przekraczającej. Po 

zakończeniu naliczania opłaty drukowana jest opłata i kwota sprzedaży. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <iomanip.h> 

void main() 

{ 

const int iMaxNo=100; 

const double dLimit=50000, perc1=0.1, perc2=0.15; 

double sales[iMaxNo], dAmount, dFee; 

int i, nr; 

//Initialize array 

for (i=0;i<iMaxNo; i++) 



sales[i] = 0; 

//Enter salesman info 

while (cin>>nr && cin>>dAmount) 

{ 

if (nr<1 || nr>iMaxNo || dAmount<0) 

cout << "Input error" << endl; 

else 

sales[nr-1] += dAmount; 

} 

//Print summary 

cout << endl 

<< "Number Amount Fee" << endl 

<< "====== ====== =====" << endl; 

for (i=0; i<iMaxNo; i++) 

{ 

if (sales[i] > 0) 

{ 

if (sales[i] <= dLimit) 

dFee = perc1 * sales[i]; 

else 

dFee = perc1*dLimit + perc2*(sales[i]-dLimit); 

cout << setw(4) << (i+1) << 

setprecision(0) << setiosflags(ios::fixed) << 

setw(13) << sales[i] << setw(10) << 

dFee << endl; 

} // end if 

} // end for-loop 

} // end main 

Stała iMaxNo = 100 reprezentuje liczbę sprzedawców i jest używana do kontroli pętli. Do obliczenia 

opłaty służy constand dLimit = 50000. Stałe perc1 i perc2 są dwoma różnymi wartościami 

procentowymi stosowanymi do opłaty. Tablica zawiera 100 elementów o indeksie 0-99. Tutaj 

sprzedawca nr 1 będzie odpowiadał indeksowi 0, sprzedawca nr. 2 indeks 1 itd. Zmienna dAmount 



służy do wprowadzania kwot sprzedaży i zmiennej dFee do obliczania opłaty. Zmienna i jest używana 

jako licznik pętli i zmienna nr do wprowadzania numerów sprzedawców. Następnie inicjowana jest 

tablica sprzedaży, w której ustawiamy wszystkie elementy na 0. Wprowadzanie numerów i kwot 

sprzedawców odbywa się w instrukcji while. Jeśli wpis się powiedzie, pętla będzie kontynuowana. Jeśli 

jednak naciśniesz Ctrl-Z, warunek while jest fałszywy i pętla wejściowa zostanie przerwana, 

umożliwiając programowi kontynuację następnej instrukcji. W pętli program sprawdza, czy liczba 

sprzedawców jest mniejsza niż 1 lub większa niż 100. Jest to ze względów bezpieczeństwa, aby 

zagwarantować, że nie wyjdziemy poza przedział indeksu tablicy, ponieważ numer sprzedawcy podaje 

wartość indeksu szyk. Ponadto program sprawdza również, czy kwota sprzedaży jest mniejsza niż 0. 

Jeśli którykolwiek z tych warunków jest prawdziwy, drukowany jest tekst „Błąd wejścia”, a użytkownik 

może wprowadzić nowe wartości. Jeśli wszystko jest w porządku, pozycja sprzedaży jest zwiększana o 

wprowadzoną kwotę. Zauważ, że zmniejszamy liczbę sprzedawców o 1, aby uzyskać prawidłowy 

element w tablicy. Po zakończeniu pętli (Ctrl-Z) program kontynuuje drukowanie nagłówka 

podsumowania. Następnie ostatnia pętla obliczy opłatę i wydrukuje jedną linię na sprzedawcę. 

Najpierw w pętli sprawdzamy, czy suma sprzedaży jest większa niż 0, w przeciwnym razie nie drukuje 

się wiersza dla tego sprzedawcy. Następnie sprawdzamy, czy suma sprzedaży jest niższa niż limit 50000. 

Jeśli tak, opłata jest obliczana jako niższy procent pomnożony przez sumę sprzedaży. W przeciwnym 

razie opłata jest obliczana jako niższy procent razy limit 50000 plus większy procent pomnożony przez 

różnicę między sumą sprzedaży a limitem 50000. Gdy wewnętrzne oświadczenie zakończy się, 

obliczenie opłaty jest zakończone, a program zapisuje linię u sprzedawcy numer (i + 1), suma sprzedaży 

(sprzedaż [i]) i opłata. Zauważ, że kiedy drukujemy numer sprzedawcy, musimy użyć wartości indeksu 

zwiększonej o 1, ponieważ wartość indeksu cały czas jest o 1 mniejsza niż numer sprzedawcy. 

Wykorzystaliśmy również funkcje formatowania z pliku nagłówkowego iomanip.h, aby uzyskać ładny 

układ z prostymi kolumnami. 

4.9 Plik produktu, wyszukiwanie 

Przeanalizujemy teraz sytuację, w której równolegle używamy kilku tablic. Zbudujemy prosty plik 

produktu, w którym użyjemy tablicy dla identyfikatora produktu: s i innej tablicy dla cen produktów. 

Zorganizujemy je tak, aby produkt w tablicy identyfikacyjnej produktu, na przykład indeks 73, miał 

swoją cenę w tablicy cen na tej samej pozycji indeksu, tj. 73: 

Prodid Price 

2304 152,50 

2415 75,40 

3126 26,80 

... 

Tablica z identyfikatorem produktu: s nazywa się iProdid, a tablica cen dPrice. Załóżmy, że chcemy mieć 

możliwość wprowadzenia identyfikatora produktu i uzyskania odpowiedniej ceny. Następnie musimy 

przeszukać tablicę iProdid. Spójrz na następującą sekcję kodu: 

 

 

 

 



while (cin >> iProd) 

{ 

for (i=1; i<=100; i++) 

{ 

if (iProd == iProdid[i]) 

cout << "The price is: " << dPrice[i] << 

endl; 

} 

} 

W warunku while czytamy identyfikator produktu do zmiennej iProd. Pozwala to na wielokrotne 

wprowadzanie identyfikatora produktu: s do momentu przerwania za pomocą Ctrl-Z.  

Wewnętrzna pętla przechodzi od 1 do 100 i sprawdza jedną pozycję na raz w tablicy identyfikatora 

produktu, aby uzyskać identyczny z wprowadzonym identyfikatorem produktu. Licznik pętli, który 

przechodzi od 1 do 100, jest używany jako indeks w tablicy identyfikatora produktu i reprezentuje inny 

identyfikator produktu: s w tablicy. Zauważ, że używamy tej samej wartości i w tablicy cen, jak w tablicy 

id produktu. Jeśli na przykład napotkamy równość dla 23 produktu, również 23-ta cena powinna zostać 

wydrukowana, ponieważ zmienna i ma wtedy wartość 23. 

4.10 Tablica dwuwymiarowa 

W wielu systemach biznesowych na rynku rabaty dla klientów są oparte na grupie klientów, do której 

należy klient, oraz grupie produktów dla zakupionego produktu. Różne segmenty klientów otrzymają 

różne profile rabatów 

 

 

Jeśli na przykład klient grupy klientów 3 zamówi produkt z grupy produktów 2, otrzyma 16% zniżki. Aby 

w ten sposób przechowywać macierz dyskontową w programie, potrzebna jest tablica dwuwymiarowa. 

Taka tablica ma dwa indeksy, w których pierwszy indeks można uznać za reprezentujący linie w 

macierzy, a drugi indeks za kolumny: 

double dDiscount [5] [8]; 

Tutaj zadeklarowaliśmy dwuwymiarową tablicę o nazwie dDiscount z 5 liniami (indeks 0-4) i 8 

kolumnami (indeks 0-7). Aby przypisać wartości do różnych elementów tablicy, możemy napisać: 

dDiscount [1] [1] = 10; 



dDiscount [1] [2] = 12; 

... 

Zauważ, że cały czas musimy używać dwóch indeksów dla dDiscount. Załóżmy, że chcemy sekcję 

programu, w której użytkownik może wprowadzić grupę klientów i grupę produktów, a program 

powinien odpowiedzieć odpowiednim procentem rabatu: 

cout << „Wprowadź grupę klientów”; 

cin >> cgrp; 

cout << "Wprowadź grupę produktów"; 

cin >> pgrp; 

cout << "Discount:" << dDiscount [cgrp] [pgrp]; 

Załóżmy, że gdy ta sekcja programu jest uruchomiona, użytkownik wprowadza 3 i 2. Zmienna cgrp 

otrzyma wartość 3 i pgrp wartość 2. Te dwie wartości są używane jako indeces w tablicy 

dwuwymiarowej. Jeśli użyjemy wartości z powyższej macierzy rabatów, otrzymamy wydruk: 

Rabat: 16 

Obróćmy teraz problem w inny sposób, aby użytkownik wprowadził procent rabatu, a program 

odpowiadał odpowiednią grupą klientów i grupą produktów. Warunkiem tego jest to, że każdy procent 

występuje tylko raz w macierzy, co jest mało prawdopodobne, ale pokazuje, jak przeszukać tablicę 

dwuwymiarową. Kod będzie: 

cout << "Wpisz procent:"; 

cin >> dPerc; 

dla (i = 1; i <= 5; i ++) 

{ 

dla (j = 1; j <= 8; j ++) 

{ 

if (dDiscount [i] [j] == dPerc) 

cout << „Grupa produktów” << i << 

„i grupa klientów” << j; 

} 

} 

Najpierw użytkownik jest proszony o procent, który jest przechowywany w zmiennej dPerc. Podwójna 

pętla wykonuje następnie wyszukiwanie wprowadzonego procentu, gdzie zewnętrzna pętla przechodzi 

przez linie macierzy i wewnętrzną pętlę przez kolumny matrx. Licznik pętli i odpowiada zatem 

indeksowi linii i indeksowi j do kolumny. Wewnętrzna pętla przechodzi przez wszystkie swoje wartości, 

zanim zewnętrzna pętla zmieni swoją wartość, co oznacza, że macierz jest przeszukiwana w jednej linii 

na raz, gdzie sprawdzane są wszystkie elementy w linii. Instrukcja if sprawdza, czy element macierzy 



jest równy wprowadzonemu procentowi (zmienna dPerc). Jeśli są równe, drukowane są odpowiednie 

liczniki pętli i i j, które odpowiadają grupie klientów i grupie produktów. 

4.11 Sortowanie 

Wiele razy łatwiej jest pracować z tablicą, jeśli elementy są posortowane, zwłaszcza podczas 

wyszukiwania określonej wartości. Na przykład w tablicy identyfikacyjnej produktu we wcześniejszej 

sekcji, jeśli identyfikator produktu jest sortowany według wielkości, proces znajdowania określonego 

produktu, a co za tym idzie również jego ceny, jest znacznie szybszy niż w przypadku niesortowanej 

tablicy. Dlatego omówimy sortowanie tablic. Jako przykład użyjemy tablicy z 6 elementami o nazwie 

iNos: 

int iNos [6] = {5,3,9,8,2,7}; 

Elementy tablicy nie są jeszcze posortowane. Chcemy napisać program, który sortuje je według 

rozmiaru. Problem polega na tym, że program komputerowy nie jest w stanie, podobnie jak ludzkie 

oko, skanować wartości i natychmiast je sortować. Musimy napisać kod, który systematycznie 

porównuje dwie wartości po kolei i zamienia ich pozycje w tablicy. Użyjemy dwóch zmiennych, l i r, 

które są indekami w tablicy i wskazują na dwa elementy. l oznacza „lewo”, a „prawo”. Te przedmioty 

są porównywane parami, a jeśli odpowiedni przedmiot jest mniejszy niż lewy, zamieniają swoje pozycje 

w tablicy: 

 

Indeksy tablicy mają przedział 0-5. Zmienna l ma od początku wartość 0 i r wartość 1, tj. Wskazują dwa 

pierwsze elementy tablicy. Ponieważ właściwy element jest mniejszy niż lewy (3 to mniej niż 5), są one 

wymieniane: 

 

Następnie zwiększamy r o 1, tak że wskazuje wartość 9, podczas gdy l pozostaje. 9 to nie mniej niż 3, 

więc nie dokonuje się wymiany. r ponownie zwiększa się o 1: 

 

Ani tym razem nie ma wymiany, ponieważ 8 jest większe niż 3. Zwiększamy ponownie r o 1. Następnie 

r wskazuje na wartość 2, która jest mniejsza niż 3, więc przedmioty są wymieniane: 



 

Ponownie zwiększamy r o 1. 7 jest większe niż 2, więc pozycje pozostają: 

 

Teraz r przeszedł przez wszystkie wartości iw rezultacie otrzymaliśmy najmniejszą pozycję na pozycji 

indeksu 0 w tablicy. Przeprowadziliśmy serię porównań. Teraz zwiększamy l o 1 i wykonujemy nową 

serię porównań, gdzie r przechodzi z pozycji indeksu od 2 do 5: 

 

Tutaj 9 to nie mniej niż 5, więc zwiększamy r o 1 i tak dalej. Gdy r dociera do pozycji indeksu 4, właściwy 

element (3) jest mniejszy niż (5), więc wymieniamy je. Po ukończeniu dwóch serii porównań mamy 

dwie najmniejsze pozycje na dwóch pierwszych pozycjach: 

 

Ponownie zwiększamy l o 1 i r-my przechodzimy od elementu bezpośrednio na prawo od l do 

ostatniego elementu tablicy. Powtarza się to, dopóki nie porównamy dwóch ostatnich elementów 

tablicy: 

 

Po zakończeniu ostatniego porównania cała tablica jest sortowana. 

Podsumowując, l przechodzi od 0 do następnej ostatniej pozycji tablicy, podczas gdy r przechodzi z 

pozycji na prawo od l do ostatniej pozycji tablicy. Używamy zewnętrznej pętli dla wartości l i 

wewnętrznej dla wartości r: 

for (l=0; l<=4; l++) 

{ 



for (r=l+1; r<=5; r++) 

{ 

//Check if right is less than left 

//and in that case interchange 

} 

} 

i przechodzi od 0 (pierwsza pozycja tablicy) do 4 (ostatnia pozycja), podczas gdy r przechodzi od l + 1 

(pozycja na prawo od l) do 5 (ostatnia pozycja). Sprawdzenie, czy prawo jest mniejsze niż lewe, jest 

wykonywane przez instrukcję if: 

if (iNos [r] <iNos [l]) 

Wymiana jest trochę skomplikowana. Nie możemy bezpośrednio pozwolić, aby dwie zmienne zmieniły 

wartości. Musimy użyć magazynu pośredniego, tymczasowa zmienna, która tymczasowo przechowuje 

jedną z wartości: 

temp = iNos [l]; 

iNos [l] = iNos [r]; 

iNos [r] = temp; 

Tutaj pozwalamy zmiennej temp na uzyskanie wartości lewego elementu, a następnie pozwalamy, aby 

lewy element otrzymał wartość właściwego elementu, a na końcu pozwolimy, aby odpowiedni element 

otrzymał wartość tymczasowej zmiennej, tj. Starej lewej wartości. Ta trójkątna wymiana skutkuje tym, 

że dwie pozycje tablicy wymieniają swoje wartości. Po wymianie trójkątnej wartość temperatury nie 

ma znaczenia. 

Oto pełny kod: 

for (l=0; l<=4; l++) 

{ 

for (r=l+1; r<=5; r++) 

{ 

if (iNos[h] < iNos[v]) 

{ 

temp = iNos[l]; 

iNos[l] = iNos[r]; 

iNos[r] = temp; 

} 

} 

} 



Po zakończeniu podwójnej pętli elementy tablicy są sortowane. 

4.12 Wyszukiwanie posortowanej tablicy 

W przypadku posortowanej tablicy podczas wyszukiwania konkretnego elementu nie musimy 

skanować całej tablicy od pierwszej do ostatniej pozycji i sprawdzać każdej pojedynczej wartości. Dla 

małej tablicy zawierającej tylko 6 przedmiotów, jak w poprzednim przykładzie, nie ma wielkiej sprawy. 

Ale co, jeśli mamy tablicę produktów z tysiącami identyfikatorów produktów: s. Wtedy czas 

wyszukiwania byłby znaczny, a nasz program byłby uważany za źle działający. Użyjemy bardziej 

wyrafinowanej metody, a mianowicie wielokrotnie zmniejszamy o połowę przedział indeksu. 

Wchodzimy do środkowego elementu tablicy i sprawdzamy, czy szukana wartość jest w lewo lub w 

prawo. Po wybraniu tej połowy, aby kontynuować, ponownie zmniejszamy ją o połowę. Powtarza się 

to, aż znajdziemy poszukiwaną wartość. Czas wykonania zostanie znacznie skrócony. Załóżmy, że 

mamy tablicę produktów z 31 elementami (indeks 0-30) 

 

Wartości indeksu pokazane są nad identyfikatorem produktu: s. Załóżmy, że szukamy identyfikatora 

produktu 5321. Zaczynamy od sprawdzenia, czy 5231 jest mniejszy niż środkowy element o pozycji 

indeksu 15, a mianowicie 4526. Jeśli tak, to kontynuujemy z lewym interwałem, w przeciwnym razie z 

prawej. W naszym przypadku używamy właściwego przedziału, który zmniejszamy o połowę i 

uzyskujemy pozycję indeksu 22 (indeks musi być zawsze liczbą całkowitą). Sprawdzamy, czy 

wyszukiwany identyfikator produktu 5231 jest większy lub mniejszy niż identyfikator produktu na 

pozycji 22 itd. Po podzieleniu interwału wystarczającą liczbę razy, znajdziemy poszukiwany element 

lub w przeciwnym razie nie istnieje on w tablicy. Omówimy teraz ten kod. Najpierw deklarujemy 

niektóre zmienne: 

int i = 0, r = 30, iFound = 0, iPos, iSrch; 

Zmienne i i r są pozycjami indeksu tablicy. l to lewy punkt końcowy przedziału, który od początku 

wynosi 0. r to prawo, które od początku wynosi 30. Zmienna iFound służy do wskazania, czy szukany 

identyfikator produktu został znaleziony. Wartość 0 oznacza, że nie została jeszcze znaleziona, a 

wartość 1 oznacza, że została znaleziona. Zmienna iPos jest indeksem znalezionego identyfikatora 

produktu. Zmienna iSrch to wyszukiwany identyfikator produktu, który jest odczytywany z klawiatury: 

cout << "Wpisz szukany identyfikator produktu:"; 

cin >> iSrch; 

Następnie przeprowadzamy kilka wstępnych sprawdzeń, aby dowiedzieć się, czy wyszukiwany 

identyfikator produktu jest pierwszy lub ostatni w tablicy: 

if (iSrch == iProdid [0]) 

{ 

iPos = 0; 

iFound = 1; 

} 



if (iSrch == iProdid [30]) 

{ 

iPos = 30; 

iFound = 1; 

} 

Dopóki identyfikator produktu nie zostanie znaleziony, podzielimy przedział: 

while (! iFound) 

{ 

Najpierw obliczamy środek przedziału: 

int iMid = l + (int) ((r-l) / 2); 

Od początku r wynosi = 30 och l = 0. (r-l) / 2 tworzy 15. Ponieważ ten podział może dać liczbę dziesiętną, 

wykonujemy rzut typu (int) w nawiasie przed podziałem. W ten sposób zapewniamy, że indeks zawsze 

jest liczbą całkowitą. Ten półokres dodawany jest do wartości l. Ponieważ l przez czas niekoniecznie 

równa się 0 przez cały czas, oznacza to, że bierzemy lewy punkt końcowy przedziału i dodajemy połowę 

przedziału, tj. Obliczamy środkowy punkt bieżącego przedziału, który jest przechowywany w zmiennej 

iMid. Następnie sprawdzamy, czy istnieje dopasowanie do środkowego elementu interwału: 

if (iSrch == iProdid [iMid]) 

{ 

iFound = 1; 

iPos = iMid; 

} 

Jeśli wyszukiwany identyfikator produktu jest równy identyfikatorowi produktu w pozycji podanej 

przez zmienną iMid w tablicy produktów iProdid, istnieje dopasowanie, a zmienna iFound jest 

ustawiona = 1, a znaleziona pozycja jest przechowywana w zmiennej iPos. W przypadku braku 

dopasowania sprawdzamy, czy wyszukiwany identyfikator produktu znajduje się po lewej lub po 

prawej stronie środkowego punktu: 

if (iSrch > iProdid[iMid]) 

l=iMid; 

else 

r=iMid; 

} 

Jeśli wyszukiwany identyfikator produktu jest większy niż identyfikator produktu w pozycji iMid, 

ustawiamy lewy punkt końcowy (zmienną l) na wartość iMid, co oznacza, że przenosimy lewy punkt 

końcowy do nowej wartości środkowej i mamy nowy interwał, który jest prawą połową poprzedniego 

przedziału. W przeciwnym razie skupimy się na lewej połowie przedziału i pozwolimy prawemu 



punktowi końcowemu (zmiennej r) uzyskać wartość iMid. W obu przypadkach pętla wykonuje kolejny 

obrót. Zanim pętla podzieli interwał tyle razy, że na pewno dostaniemy dopasowanie w oświadczeniu: 

if (iSrch == iProdid [iMid]) 

pod warunkiem, że użytkownik wprowadził identyfikator produktu, który jest obecny w tablicy. Oto 

cały program: 

#include <iostream.h> 

void main () 

{ 

int l=0, r=30, iFound=0, iPos, iSrch; 

int iProdid[31] = {2314, 2345, 3123, ... 6745}; 

cout << "Enter the searched product id: "; 

cin >> iSrch; 

if (iSrch == iProdid[0]) 

{ 

iPos = 0; 

iFound = 1; 

} 

if (iSrch == iProdid[30]) 

{ 

iPos = 30; 

iFound = 1; 

} 

while (!iFound) 

{ 

int iMid = l + (int)((r-l)/2); 

if (iSrch == iProdid[iMid]) 

{ 

iFound = 1; 

iPos = iMid; 

} 

if (iSrch > iProdid[iMid]) 

l=iMid; 



else 

r=iMid; 

} 

} 



5 Strings 

5.1 Wprowadzenie 

Ciąg jest tekstem, tj. Ciągiem znaków (liter, cyfr i innych znaków specjalnych). Obsługa C ++ jest trochę 

trudna w C ++, dlatego poświęciliśmy temu tematowi osobny rozdział. W rzeczywistości łańcuch jest 

tablicą składającą się z wielu elementów, gdzie każdy element jest znakiem w ciągu. Istnieje wiele 

funkcji obsługi łańcuchów. W tej części zapoznamy się z najbardziej popularnymi i użytecznymi 

funkcjami łańcuchowymi, takimi jak obliczanie długości łańcucha, kopiowanie łańcucha, łączenie 

łańcuchów i wybieranie części ciągu. W programowaniu ważna jest obsługa łańcuchów, ponieważ 

użytkownik często wprowadza informacje w formie tekstowej, którą zajmuje się program. Przejdziemy 

przez kilka przykładów programowania, w których będziemy korzystać z naszej wiedzy o łańcuchach. 

5.2 Typ danych char 

Najpierw poznamy najprostszy ze wszystkich ciągów, a mianowicie ciąg zawierający tylko jeden znak. 

Aby zapisać jeden znak w zmiennej, używamy znaku typu danych. Poniżej deklarujemy zmienną 

łańcuchową typu char: 

char cLetter; 

Zmienna cLetter może teraz zawierać dowolny jeden znak. Możemy przypisać wartość zmiennej: 

cLetter = „A”; 

Zauważ, że używamy pojedynczych cudzysłowów dla postaci. Możemy również, podobnie jak dla 

wszystkich rodzajów zmiennych, przypisać wartość bezpośrednio w deklaracji: 

char cLetter = 'A'; 

5.3 Program Menu 

Nasz pierwszy program pokazuje, jak obsługiwać wprowadzanie znaków przez użytkownika, aby 

wybrać opcję menu. Program najpierw wyświetli menu: 

Menu 

==== 

A. Zamówienie 

B. Faktura 

C. Magazyn 

D. Finanse 

Wybierz: 

Menu 

W tym miejscu użytkownik może wprowadzić jedną z liter A, B, C lub D, aby wybrać element. Nie 

zbudujemy w pełni funkcjonalnego systemu zamówień / faktur / magazynów / finansów, ale 

pozwolimy tylko programowi wydrukować tekst o wybranym wyborze. Zaczynamy od wykresu JSP: 



 

Pierwszą czynnością jest wyświetlenie menu. Następnie użytkownik jest proszony o wybór za pomocą 

liter A-D. Na koniec wykonywana jest żądana opcja, tj. Zostanie wydrukowana prosta wiadomość 

tekstowa. Jeśli użytkownik wprowadzi inny znak niż A-D, drukowany jest komunikat o błędzie. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

char cSel; 

cout << " Menu" << endl <<" ===" << endl; 

cout << "A. Order" << endl; 

cout << "B. Invoice" << endl; 

cout << "C. Warehouse" << endl; 

cout << "D. Finance" << endl; 

cout << "Select: "; 

cin >> cSel; 

switch (cSel) 

{ 

case 'A': 

cout << "You selected Order"; 

break; 

case 'B': 

cout << "You selected Invoice"; 

break; 

case 'C': 

cout << "You selected Warehouse"; 



break; 

case 'D': 

cout << "You selected Finance"; 

break; 

default: 

cout << "Erroneous choice"; 

break; 

} 

} 

Najpierw deklarowana jest zmienna char o nazwie cSel, a następnie menu jest drukowane z wieloma 

instrukcjami cout. Kolejna instrukcja cin odczytuje znak od użytkownika do zmiennej cSel, która jest 

następnie sprawdzana w instrukcji switch. Instrukcja switch zawiera jedną sekcję case dla każdej opcji. 

Zauważ, że każda linia liter ma znak A-D w pojedynczych cudzysłowach, co jest konieczne, ponieważ 

jest to zmienna char, która jest zaznaczona. Sekcja domyślna zajmuje się wszystkimi znakami innymi 

niż A, B, C lub D. 

5.4 Program menu z pętlą 

Ulepszymy teraz nasz program menu, aby użytkownik mógł wielokrotnie wprowadzać różne opcje bez 

kończenia programu. Następnie w pętli umieszczamy całe drukowanie menu i przełączamy instrukcję. 

Wykres JSP będzie wtedy: 

 

Uzupełniamy menu jeszcze inną opcją, X - Exit. Dopóki użytkownik nie wprowadzi X, pętla będzie 

kontynuowana. Ponadto myjemy ekran przed wyświetleniem menu, które jest pierwszą operacją pętli. 

Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

void main() 



{ 

char cSel, temp; 

do 

{ 

system("cls"); 

cout << " Menu" << endl <<" ===" << endl; 

cout << "A. Order" << endl; 

cout << "B. Invoice" << endl; 

cout << "C. Warehouse" << endl; 

cout << "D. Finance" << endl; 

cout << "X. Exit" << endl; 

cout << "Select: "; 

cin >> cSel; 

switch (cSel) 

{ 

case 'A': 

cout << "You selected Order"; 

break; 

case 'B': 

cout << "You selected Invoice"; 

break; 

case 'C': 

cout << "You selected Warehouse"; 

break; 

case 'D': 

cout << "You selected Finance"; 

break; 

case 'X': 

cout << "You selected to exit"; 

break; 

default: 



cout << "Erroneous choice"; 

break; 

} 

cout << endl << "Press a key to continue"; 

cin >> temp; 

}while (cSel != 'X'); 

} 

Aby móc wyczyścić ekran, potrzebujemy pliku nagłówkowego stdlib.h. W używamy pętli do, w której 

warunek jest sprawdzany po pętli, aby upewnić się, że pętla jest uruchamiana przynajmniej raz. 

Pierwszą czynnością w pętli jest wyczyszczenie ekranu za pomocą systemu („cls”). Następnie 

drukowane jest menu i użytkownik jest proszony o opcję, tj. Znak, który ma być zapisany w zmiennej 

cSel. Ta zmienna jest sprawdzana w instrukcji switch, gdzie drukowany jest tekst odpowiadający 

wybranej opcji. Jeśli użytkownik wprowadzi „X”, tekst „Wybrałeś wyjście” zostanie wydrukowany, a 

pętla zostanie zakończona, ponieważ warunek while określa, że cSel nie może być równy „X”. Metoda 

pozwalająca użytkownikowi wprowadzić dodatkowy znak do zmiennej temp na końcu pętli jest 

stosunkowo niewygodnym rozwiązaniem, ale ma tę zaletę, że pozwala uniknąć zmagań ze specjalnymi 

funkcjami C ++ dotyczącymi danych wejściowych, do których nie wchodzimy tutaj . 

5.5 Choinka 

Teraz utworzymy logicznie dość złożony program, który używa zmiennych char do wydrukowania liczby 

„X” na ekranie w kształcie choinki: 

 

Jak widać drzewo ma jedenaście gałęzi i dwa „X”: s do pnia. Dlatego potrzebujemy zewnętrznej pętli, 

która działa jedenaście razy, gdzie każda kolejka drukuje gałąź. Każda gałąź składa się z liczby „X”: s, 

różnej w zależności od drukowanej gałęzi. Ponadto będziemy musieli wydrukować odpowiednią liczbę 

pustych pól przed „X”: s, tak aby gałęzie były wyśrodkowane symetrycznie wokół środkowego pnia. 

Dlatego potrzebujemy dwóch wewnętrznych pętli, jednej wypisującej wiodące spacje, a drugiej 



wypisującej „X”: s dla każdej gałęzi. Po zakończeniu rozgałęzień potrzebujemy pętli, która wykonuje 

dwa obroty i wypisuje „X”: s dla pnia. Zaczynamy od wykresu JSP: 

 

Wykres JSP mówi nam, że istnieje jedna zewnętrzna pętla dla gałęzi, gdzie każdy obrót pętli drukuje 

gałąź. Następnie mamy jedną wewnętrzną pętlę, która drukuje prawidłową liczbę pustych pól i jedną 

wewnętrzną pętlę, która drukuje „X”: s. To samo dotyczy pnia, w którym mamy zewnętrzną pętlę, w 

której każdy obrót pętli drukuje jedną linię pnia i jedną wewnętrzną pętlę, która wypisuje spacje przed 

wydrukowaniem jednego „X”. Kod jest następujący: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

int i, j; 

char x = 'X', blank = ' '; 

for (i=10; i>=0; i--) //first outer for-loop 

{ 

for (j=0; j<i; j++) //first inner for-loop 

cout << blank; 

cout << x; 

for (j=0; j<10-i; j++) //second inner for-loop 

cout << x << x; 

cout << endl; 

} 

for (i=0; i<2; i++) //second outer for-loop 

{ 



for (j=0; j<10; j++) //inner for-loop 

cout << blank; 

cout << x << endl; 

} 

} 

Deklarujemy zmienną o nazwie x, która odpowiada „X”, oraz zmienną o nazwie blank odpowiadającą 

pustemu znakowi. Pierwsza zewnętrzna pętla for ma pętlę i jako licznik pętli i przechodzi od 10 do 0 

(11 tur). Wybraliśmy, aby pozwolić wartościom cofnąć się, aby ułatwić późniejszą matematykę. W 

konsekwencji jest to licznik linii dla gałęzi drzewa. Pierwsza pętla wewnętrzna ma licznik j jako pętlę i 

przechodzi od 0 do i. Wyświetla prawidłową liczbę pustych pól dla każdej gałęzi. Ponieważ i jest zliczane 

odwrotnie, liczba pustych miejsc zmniejszy się dla każdej gałęzi. Każdy obrót pętli drukuje jedno puste 

miejsce. Po wypełnieniu pól dla gałęzi, najpierw drukowane jest „X”. Ponieważ liczba „X”: s przy każdym 

gałąź jest nieparzysta, pozostała liczba „X”: s do wydrukowania jest parzysta. Druga wewnętrzna pętla 

wypisuje „X”: s z dwoma „X”: s dla każdego obrotu pętli. Ponownie używamy j jako licznika pętli, który 

przechodzi od 0 do 10-i. Oznacza to, że zgodnie ze spadkiem liczby i, liczba drukowanych „X”: s wzrasta. 

A ponieważ dwa „X”: s są drukowane dla każdego obrotu pętli, zawsze będzie parzysta liczba „X”: s. 

Druga zewnętrzna pętla for, która buduje pień drzewa, ma i jako licznik pętli i przechodzi od 0 do 1 

(dwa tury). Dla każdego z dwóch zakrętów istnieje wewnętrzna pętla for-loop, która biegnie od 0 do 9 

i drukuje 10 spacji. Po wewnętrznej pętli drukowany jest „X”. Ten złożony algorytm prawdopodobnie 

wymaga pewnych przemyśleń. Najlepiej byłoby napisać schemat tego, jak i i j zmieniają swoje wartości, 

iw ten sposób śledzić postępy programu 

5.6 int - char 

Każdy znak ma wewnętrzny kod typu całkowitego. Na przykład. znak A ma kod 65, B ma 66 tec. Dlatego 

typy danych integer i char mogą współpracować. Oto przykład: 

int iNo = 65; // Kod A 

char cChr; 

cChr = iNo; 

cout << cChr; 

Najpierw deklarujemy zmienną całkowitą, iNo, i nadajemy jej wartość 65. W drugim wierszu 

deklarujemy znak, który można nazwać cChr. W trzeciej linii cChr otrzymuje taką samą wartość jak iNo, 

tj. 65. Kiedy następnie drukujemy cChr w czwartej linii, program rozumie, że jest to drukowana zmienna 

char, więc znak odpowiadający kodowi 65 zostanie wydrukowany, a mianowicie A. 

5.7 String Array, char [] 

Ograniczeniem zmiennej char jest to, że może ona przechowywać tylko jeden znak. Wiele razy chcesz 

przechowywać dłuższy tekst w zmiennej takiej jak nazwa klienta lub opis produktu. Wtedy będziesz 

potrzebował tablicy łańcuchów. Tablica ciągów działa w w taki sam sposób jak każda inna tablica, tj. 

ma nazwę zmiennej i wartość indeksu, która wskazuje element tablicy, tj. specyficzny charakter napisu. 

Poniżej deklarujemy tablicę ciągów o nazwie cName, która może zawierać do 30 znaków: 

char cName [30]; 



Dowolne mogą być dowolne 0-29. Załóżmy, że chcemy, aby użytkownik wprowadził nazwę do tablicy 

cName: 

cout << "Wpisz swoje imię:"; 

cin >> cName; 

Powiedzmy, że użytkownik wprowadza „John”. Te cztery znaki są następnie przechowywane w tablicy 

cName, gdzie pierwszy element cName [0] zawiera znak „J”, drugi element cName [1] znak „o”, cName 

[2] znak „h” i cName [3] znak „n”. Dodatkowo dodatkowy znak jest zawsze zapisywany jako ostatni 

znak ciągu. Jest to tak zwany znak pusty „0”, który jest przechowywany na piątej pozycji w pozycji 

cName [4]. Program powinien teraz wydrukować to, co wprowadził użytkownik: 

cout << "Twoje imię to" << cName; 

W naszym przypadku zostanie wydrukowany tekst „Twoje imię to Jn”. Zauważ, że kiedy drukowana 

jest cała tablica łańcuchów, nie musisz określać żadnych indeków w instrukcji cout. Procedura cout 

polega na wydrukowaniu jednego znaku po drugim w tablicy ciągów od pierwszej pozycji, aż do 

znalezienia znaku pustego. Przypuśćmy, że użytkownik w powyższej sekcji programu wprowadzi swoje 

całe nazwisko „John Smith”. Po wykonaniu instrukcji cout nnadal drukowany jest tylko tekst „Twoje 

imię to John”. Powodem tego jest to, że gdy tekst jest wprowadzany tylko z klawiatury znaki do 

pierwszego pustego miejsca zostaną zapisane w tablicy. Jest to ograniczenie instrukcji cin. 

Rozwiązaniem tego problemu jest użycie innej funkcji wprowadzania zamiast cin: 

char cName [30]; 

cout << "Wpisz swoje imię:"; 

cin.getline (cName, 29); 

cout << "Twoje imię to" << cName; 

Tutaj używamy funkcji cin.getline () zamiast tylko cin. W efekcie, jeśli użytkownik wejdzie do „John 

Smith”, wydruk z oświadczenia cout będzie brzmiał „Twoje imię to John Smith”. Pustki konsekwentnie 

działają we właściwy sposób. Wejście nie jest przerywane w pierwszym pustym miejscu, ale cała linia 

tekstu wprowadzona przez użytkownika zostanie zapisana w zmiennej cName. Funkcja getline () musi 

mieć dwa parametry w nawiasie; tablica ciągów do odebrania wprowadzonego tekstu i maksymalna 

liczba znaków, które mogą otrzymać. Powodem użycia 29 jest przydzielenie miejsca na znak null na 

końcu łańcucha jako 30 znak. Jeśli użytkownik wprowadzi mniej niż 30 znaków, powiedzmy 14, znak 

pusty zostanie zapisany na pozycji 15. Jeśli użytkownik wprowadzi więcej niż 29 znaków, akceptowane 

jest tylko pierwsze 29 znaków. 

5.9 Długość łańcucha 

Stworzymy teraz mały program, który obliczy długość ciągu, tj. Liczbę znaków zawartych w ciągu. W 

tym celu używamy funkcji strlen (): 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

void main() 

{ 

char cName[30]; 



cout << "Enter your name: "; 

cin.getline(cName,29); 

cout << "Your name is " << cName << endl; 

cout << "Your name is " << strlen(cName) << 

" characters long" << endl; 

cout << "The entire string is " << sizeof cName << 

" characters long" << endl; 

} 

Aby móc korzystać z funkcji łańcuchowych, takich jak strlen (), musimy dołączyć plik nagłówkowy 

string.h. W programie najpierw deklarujemy tablicę łańcuchową o nazwie cName z 29 pozycjami plus 

znak pusty, łącznie 30 znaków. Następnie użytkownik jest proszony o podanie swojego imienia i 

nazwiska, które jest przechowywane w zmiennej cName, a następnie drukowane jest potwierdzenie 

„Nazywacie się John Smith”. W następnym oświadczeniu cout drukowany jest tekst „Twoje imię ma 10 

znaków”, pod warunkiem, że użyliśmy nazwy 10 znaków, takich jak „John Smith”. W ostatniej instrukcji 

cout drukowany jest tekst „Cały ciąg ma 30 znaków”. Tutaj używamy operatora sizeof, który podaje 

deklarowaną długość tablicy ciągów cName, niezależnie od tego, ile znaków zostało faktycznie 

zapisanych. Zwróć uwagę na różnicę między strlen () a sizeof. 

5.10 Górna / dolna sprawa 

Wspomnieliśmy wcześniej, że kody znaków dla liter A-Z zaczynają się od 65 i idą w górę. Dotyczy to 

wielkich liter. Małe litery a-z mają taki sam wzór, począwszy od 97, tj. 32 większe niż wielkie litery. W 

związku z tym duże litery są uzyskiwane przez odjęcie 32 od kodu znaku małej litery. Teraz utworzymy 

program, który odczytuje tekst małymi literami i konwertuje go na wielkie litery i drukuje: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

void main () 

{ 

int i; 

char cName [30]; 

cout << "Wpisz swoje imię małymi literami:"; 

cin >> cName; 

int iLen = strlen (cName); 

dla (i = 0; i <iLen; i ++) 

cout << (char) (cName [i] - 32); 

cout << endl; 

} 



Jak zwykle w obsłudze łańcuchów musimy dołączyć plik nagłówkowy string.h. Deklarujemy, że zmienna 

i ma być używana jako licznik pętli oraz tablica ciągów o nazwie cName z miejscem na 29 znaków. 

Następnie użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy małymi literami, które są przechowywane 

w tablicy cName. Następnie obliczamy długość ciągu wejściowego, który jest przechowywany w 

zmiennej iLen. Ta wartość jest używana jako limit pętli w kolejnej pętli, która wykonuje tyle obrotów, 

ile znaków w ciągu wejściowym. Wewnątrz pętli for bierzemy ith znak z łańcucha cName (cName [i]) i 

zmniejszamy go o 32. Ponieważ jest to operacja matematyczna, program rozumie, że to kod znaku dla 

i-tego znaku jest zmniejszany przez 32. Ta wartość jest następnie rzutowana na znak char przez 

umieszczenie znaku w nawiasie przed odejmowaniem. Następnie program rozumie, że jest to 

odpowiedni znak, który ma zostać wydrukowany. Tak więc, wzięliśmy znak po znaku z ciągu 

wejściowego, wszystko małymi literami, zmniejszyliśmy kod znaku o 32, co daje odpowiedni znak 

wielkiej litery i wydrukowaliśmy go. 

W większości systemów komputerowych prace programistyczne koncentrują się w dużej mierze na 

sprawdzaniu i przetwarzaniu tekstów wprowadzanych przez użytkowników. Dlatego przeanalizujemy 

niektóre przykłady przetwarzania tekstu. W naszym następnym przykładzie programu wyodrębnimy 

inicjały z nazwy wprowadzonej przez użytkownika. Proces polega na wydobyciu pierwszej litery z 

nazwy. Następnie szukamy pustego miejsca między imieniem a nazwiskiem. Na następnej pozycji 

znajduje się pierwsza litera nazwiska. Zaczynamy od wykresu JSP: 

 

Aby wyszukać puste miejsce, należy wziąć jeden znak na raz od początku nazwy wejściowej i sprawdzić, 

czy jest on pusty. Wyszczególniamy pole „Wyszukaj puste, weź następne”: 

 



Wyszukiwanie pustego miejsca odbywa się w pętli. Dla każdego obrotu pętli sprawdzamy, czy znak nie. 

jestem pusty. Jeśli tak, przyjmujemy znak „nie”. i + 1 jako druga inicjał. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

void main() 

{ 

int i; 

char cName[30], cInit[3]; 

cout << "Enter your name: "; 

cin.getline(cName,29); 

int iLen = strlen(cName); 

cInit[0] = cName[0]; 

for (i=1; i<iLen; i++) 

if (cName[i] == ' ') 

cInit[1] = cName[i+1]; 

cInit[2] = '\0'; 

cout << "Your initials are " << cInit << endl; 

} 

Deklarujemy tablicę ciągów cName, która ma zawierać nazwę wejścia, a cInit zawiera inicjały. 

Powodem zadeklarowania 3 pozycji dla cInit jest utworzenie miejsca na 2 inicjały plus znak pusty. 

Użytkownik wprowadza swoją nazwę do tablicy cName, a jej długość jest obliczana i zapisywana w 

zmiennej iLen. Pierwszy znak cName (cName [0]) jest przechowywany w pierwszej pozycji cInit. 

Następnie mamy pętlę z licznikiem pętli i, który reprezentuje indeks w ciągu wejściowym, i przechodzi 

z pozycji 2 (indeks = 1) do końca łańcucha. Dla każdego obrotu pętli sprawdzamy, czy postać jest pusta. 

Jeśli tak, kopiujemy następny znak (cName [i + 1]) na drugą pozycję cInit. Po zakończeniu pętli 

umieszczamy znak null na trzeciej pozycji cInit i print cInit. 

5.12 Porównanie dwóch łańcuchów 

W rozdziale Tablice dowiedziałeś się, że porównując dwie tablice, musisz porównać każdy element 

tablic. W przypadku łańcuchów istnieje specjalna funkcja, strcmp (), która może porównać dwie tablice 

łańcuchowe. Funkcja 

strcmp (str1, str2) 

• daje wynik negatywny, jeśli str1 <str2, tj. Jeśli str1 pojawi się przed str2 w kolejności alfabetycznej 

• daje 0, jeśli str1 = str2 

• daje wynik pozytywny, jeśli str1> str2, tj. Jeśli str1 pojawi się po str2 w kolejności alfabetycznej 



Stworzymy teraz mały program, który monituje użytkownika o dwie nazwy i drukuje je w kolejności 

alfabetycznej: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

void main() 

{ 

char cName1[30], cName2[30]; 

cout << "Enter a name: "; 

cin >> cName1; 

cout << "Enter another name: "; 

cin >> cName2; 

if (strcmp(cName1,cName2) < 0) 

cout << cName1 << endl << cName2; 

else 

cout << cName2 << endl << cName1; 

cout << endl; 

} 

Najpierw deklarujemy dwie tablice łańcuchowe, cName1 i cName2, które mogą zawierać maksymalnie 

29 znaków każdy (pos 30 jest dla znaku pustego). Użytkownik wprowadza dwie nazwy. Nazwa nie może 

zawierać spacji. Jak byś zrobił, aby zezwolić na puste miejsca? Instrukcja if sprawdza, czy cName1 

występuje przed cName2 w kolejności alfabetycznej. Jeśli tak, najpierw drukowane jest cName1, a 

następnie cName2. W przeciwnym razie nazwy są drukowane w odwrotnej kolejności. 

5.13 Kopiowanie ciągów znaków 

W części Tablice skopiowaliśmy wartości tablicy do innej tablicy, kopiując każdy element pojedynczo. 

W przypadku łańcuchów istnieje specjalna funkcja, strcpy (), która kopiuje cały łańcuch na inny ciąg. 

Jeśli na przykład tablica ciągów str2 zawiera ciąg „John Smith” i wykonamy instrukcję: 

strcpy (str1, str2); 

następnie str1 będzie również zawierać ciąg „John Smith”. 

5.14 Tablica z tablicami ciągów 

Załóżmy, że chcemy zapisać pewną liczbę nazw w tablicy, gdzie każda nazwa sama w sobie jest tablicą 

łańcuchową. Wtedy będziemy potrzebować dwuwymiarowej tablicy. Poniżej deklarujemy 

dwuwymiarową tablicę z miejscem na 5 nazw z 30 pozycjami każda (29 znaków plus znak pusty): 

char cNames [5] [30]; 

Ta dwuwymiarowa tablica ciągów może być reprezentowana w następujący sposób: 



 

Aby wydrukować jedną z nazw, np. trzecia nazwa (indes = 2), kodujemy: 

cout << cNames [2]; 

Zauważ, że kiedy drukujemy lub czytamy ciąg znaków do tablicy ciągów, nie musimy określać indeksu. 

Program wypisuje znaki z początku łańcucha, aż do znalezienia znaku pustego. Jednak w przypadku 

tablicy dwuwymiarowej musimy określić, które z nazw do wydrukowania, tj. Musimy określić pierwszy 

indeks. W powyższym przykładzie użyliśmy indeks = 2, co daje wydruk „Bob”. Aby wydrukować 

pojedynczy znak z macierzy, musimy użyć obu indeksów. Instrukcja: 

cout << cNames [1] [4]; 

drukuje znak o indeksie 4 z nazwy o indeksie 1, tj. „r” w „Edward”. 

5.15 Sortowanie ciągów 

Chcemy posortować powyższą macierz ciągów, tzn. Nazwy powinny zostać zreorganizowane w 

porządku alfabetycznym. Czy pamiętasz algorytm sortowania z rozdziału Tablice? Jeśli nie, sprawdź to. 

Tam porównaliśmy przedmioty w parach i zamieniliśmy ich pozycje, jeśli odpowiedni przedmiot był 

mniejszy niż lewy. Logika jest taka sama dla tablic ciągów, ale będziemy musieli użyć naszych 

specjalnych funkcji łańcuchowych, aby móc porównywać i kopiować łańcuchy. Najpierw prosimy 

użytkownika o pięć nazw, które mają być przechowywane w macierzy ciągów. Następnie sortujemy 

łańcuchy w podwójnej pętli, a na końcu drukujemy posortowaną listę nazw: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

void main () 

{ 

char cNames [5] [30], temp [30]; 

cout << "Wprowadź 5 nazw. Naciśnij Enter po każdym" << endl; 

for (int i = 0; i <5; i ++) 

cin >> cNames [i]; 

dla (i = 0; i <4; i ++) 

for (int j = i + 1; j <5; j ++) 

if (strcmp (cNames [i], cNames [j])> 0) 

{ 



strcpy (temp, cNames [i]); 

strcpy (cNames [i], cNames [j]); 

strcpy (cNames [j], temp); 

} 

cout << endl << "Posortowane nazwy:" << endl; 

dla (i = 0; i <5; i ++) 

cout << cNames [i] << endl; 

} 

Najpierw deklarujemy dwuwymiarową tablicę łańcuchów o nazwie cNames i tablicę łańcuchów o 

nazwie temp, której będziemy używać do trójkątnej wymiany wewnątrz podwójnej pętli. Pierwsza 

pętla for-loop odczytuje pięć nazw do macierzy cNames. Następnie mamy podwójną pętlę. Zewnętrzna 

pętla for-loop biegnie od 0 do 3 (następne nazwisko) za pomocą licznika pętli i. Wewnętrzna pętla for 

ma pętlę licznika j, która przechodzi od 1 większej niż i do 4 (nazwisko). Instrukcja if porównuje dwie 

nazwy wskazane przez indeces i oraz j. Jeśli „lewa” nazwa (i) jest większa niż „prawa” (j), to cNames [i] 

pojawia się po cNames [j] w kolejności alfabetycznej i powinni wymieniać swoje pozycje. Wymiana 

odbywa się za pomocą strcpy () przez skopiowanie cNames [i] do tymczasowej tablicy ciągów temp. 

Następnie kopiujemy nazwę w pozycji j do pozycji i. Na koniec kopiujemy nazwę tymczasową (starą 

nazwę w pozycji i) do pozycji j. Nazwy zostały teraz zamienione w macierzy ciągów. Po zakończeniu 

podwójnej pętli nazwy zostały posortowane w porządku alfabetycznym i możemy za pomocą ostatniej 

pętli wydrukować jedną nazwę w czasie od pozycji 0 do 4. 

5.16 Podciąg 

Czasami będziesz musiał wyodrębnić kilka znaków z łańcucha. Następnie użyjemy funkcji strncpy (), 

która kopiuje daną liczbę znaków z jednego ciągu na drugi. Przykład: 

strncpy (cStr1, cStr2, iNo); 

Ta instrukcja kopiuje liczbę znaków podaną przez zmienną iNo liczoną od początku łańcucha cStr2 i 

przechowuje ten podciąg w cStr1. Jeśli chcesz skopiować pewną liczbę znaków z danej pozycji, a nie od 

początku cStr2, użyj tego wariantu: 

strncpy (cStr1, cStr2 + i, iNo); 

Ta instrukcja kopiuje liczbę znaków podaną przez zmienną iNo liczoną od pozycji i cStr2 i przechowuje 

ten podciąg w cStr1. 

Tutaj po raz pierwszy nawiązujemy kontakt z podobieństwem łańcuchów i wskaźników. Wskaźnik jest 

zmienną wskazującą określony adres pamięci. Kiedy piszemy cStr2, jest on interpretowany jako 

wskaźnik wskazujący na ciąg rozpoczynający się od pierwszego znaku cStr2, tj. Z indeksem = 0. Jeśli 

piszemy cStr2 + 1, jest to interpretowane jako wskaźnik wskazujący na znak o indeksie = 1 w cStr2. Jeśli 

piszemy cStr2 + i, jest to interpretowane jako wskaźnik wskazujący na znak o indeksie = i cStr2. Dość 

ze wskaźnikami na ten czas. Wykorzystamy tę funkcję w kolejnych przykładach programów. 

5.17 Łączenie łańcuchów 

Możliwe jest łączenie ciągów znaków (concatenate) za pomocą funkcji strcat (). Wyrok 



strcat (cStr1, cStr2); 

konkatenuje cStr1 i cStr2 i umieszcza wynik w cStr1, tj. cStr2 jest dodawany na końcu cStr1. 

Wykorzystamy tę funkcję w kolejnych przykładach programów. 

5.18 Wymiana pierwszego imienia i nazwiska 

Teraz utworzymy program, który monituje użytkownika o jego imię i nazwisko oddzielone spacją. 

Program zamieni je następnie, aby najpierw wydrukować nazwisko. Sposobem na to jest wyszukanie 

pozycji pustego miejsca. Za pomocą funkcji strncpy () możemy następnie oddzielić imię i nazwisko, a 

następnie za pomocą funkcji strcat () najpierw umieścić podciągi wraz z nazwiskiem. Zaczynamy od 

wykresu JSP: 

 

Najpierw odczytujemy nazwę z danych wejściowych użytkownika. Następnie szukamy pozycji pustego 

miejsca, przechodząc przez znaki i sprawdzając, czy któryś z nich jest pusty. Po znalezieniu pustego 

miejsca zapisujemy jego pozycję. Dzięki pozycji pustej możemy teraz wyodrębnić dwa podciągi 

składające się z imienia i nazwiska. Na koniec zestawiamy je w odwrotnej kolejności i drukujemy. Oto 

kod: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

void main() 

{ 

char cName[30], cFirst[15], cSur[30]; 

cout << "Enter your name: " << endl; 

cin.getline(cName,29); 

for (int i=0; i<29; i++) 

if (cName[i] == ' ') 



break; 

strncpy(cFirst,cName,i); 

cFirst[i] = '\0'; 

strcpy(cSur, cName + i + 1); 

strcat(cSur, " "); 

strcat(cSur, cFirst); 

cout << cSur << endl; 

cout << strrev(cSur) << endl; //reversed name 

} 

Najpierw deklarujemy tablicę łańcuchową o nazwie cName, która będzie zawierać nazwę 

wprowadzoną przez użytkownika (zarówno imię, jak i nazwisko). Tablica ciągów cFirst zostanie użyta 

dla imienia i tablicy ciągów cSur do nazwiska. Powodem użycia 30 pozycji zamiast 15 dla nazwiska jest 

to, że połączymy wynik końcowy w tej tablicy ciągów. Użytkownik jest proszony o zapisanie jego nazwy 

w tablicy cName. Wyszukiwanie w pętli dla pustego miejsca. Trwa od 0 do 28, to znaczy przyjmuje 

postać po znaku z nazwy. Jeśli znak jest pusty, przerywamy pętlę przerwą, co powoduje, że licznik pętli 

i nie jest już zwiększany. Jeśli użytkownik wejdzie do „John Smith”, będę miał wartość 4, gdy pętla 

zostanie przerwana, i to jest pozycja pustego miejsca. Funkcja strncpy () następnie kopiuje pierwsze 

znaki i od cName do cFirst. W przypadku Johna Smitha pierwsze 4 znaki zostaną skopiowane, tj. „John”. 

Ciąg cFirst jest zakończony znakiem null jako piąty znak (indeks = 4). Następnie używamy funkcji strcpy 

(), aby skopiować znaki z cName do cSur zaczynając od pozycji i + 1. cName + i + 1 jest interpretowane 

jako wskaźnik wskazujący na i + 2 znak cName. W przypadku Jana Smitha jest = 4. cName + i + 1 

konsekwentnie wskazuje łańcuch rozpoczynający się od pozycji o indeksie 5, tj. „Smith”. Zauważ, że 

kopia jest wykonywana znak po znaku aż do znalezienia znaku pustego. Następnie używamy funkcji 

strcat (), aby połączyć nazwisko z łańcuchem „”, tzn. Dodajemy puste miejsce do nazwiska. Następnie 

łączymy nazwisko + puste z imieniem. Ciąg cSur zawiera teraz nazwisko + puste + imię, które jest 

drukowane. Ostatnie stwierdzenie nie ma nic wspólnego z naszym zadaniem. Uwzględniliśmy to tylko 

z ciekawości. Drukuje całą nazwę w odwrotnej kolejności. Funkcja strrev () odwraca ciąg znaków. 

5.19 Szyfrowanie 

Napiszemy teraz program szyfrujący tekst, tj. Zniekształcający go do nieczytelności. Sposobem na to 

jest przyjęcie znaku po tekście wprowadzonego przez użytkownika i zwiększenie kodu znaku o 1. A 

staje się B, B staje się C itd. Jest to bardzo prosty algorytm szyfrowania, ale daje wskazówkę, jak różne 

algorytmy szyfrowania działają podczas szyfrowania poczty i innych informacji. Zaczynamy od wykresu 

JSP: 



 

Użytkownik jest najpierw pytany o tekst. Szyfrowanie przyjmuje znak po znaku z tablicy łańcuchów i 

zwiększa kod znaku o 1. Na koniec drukujemy zaszyfrowaną wiadomość. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

void main() 

{ 

int iLen; 

char cName[30], cEncrypt[30]; 

cout << "Enter your name: " << endl; 

cin.getline(cName,29); 

iLen = strlen(cName); 

for (int i=0; i<iLen; i++) 

cEncrypt[i] = cName[i] + 1; 

cEncrypt[iLen] = '\0'; 

cout << "Encrypted: " << cEncrypt << endl; 

} 

Deklarujemy tablicę ciągów cName, która ma być użyta dla wprowadzonej nazwy, i cEncrypt, który ma 

być użyty do zaszyfrowanego tekstu. Użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy, która jest 

przechowywana w tablicy ciągów cName. Długość tekstu jest obliczana i zapisywana w zmiennej iLen. 

Zapętlenie przechodzi od pierwszego do ostatniego znaku wprowadzonego ciągu i zwiększa kod znaku 

dla każdego znaku z 1. Znak jest przechowywany w tablicy ciągów cEncrypt. Jako ostatni znak 

wstawiamy znak null we właściwej pozycji w cEncrypt, który jest następnie drukowany. 

5.20 Losowe hasło 

Hasła, jak zapewne wiesz, powinny być trudne do odgadnięcia, aby zapobiec nieautoryzowanemu 

dostępowi do systemu komputerowego. Dobrym sposobem tworzenia haseł jest ich losowe tworzenie. 

Napiszemy program, który sprawi, że komputer będzie mógł tworzyć hasła składające się wyłącznie z 



wielkich liter (A-Z). Jest to oczywiście ograniczenie, ale wskazuje logikę, której należy przestrzegać. 

Następnie możesz go poprawić, dodając małe litery i cyfry. Zaczynamy od wykresu JSP: 

 

Zaczynamy od utworzenia losowej długości hasła, które w tym przykładzie ograniczymy do 5-7 znaków. 

Następnie tworzymy tyle znaków w przedziale A-Z (kody znaków 65-90). Następnie hasło zostanie 

wydrukowane. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

void main() 

{ 

int iLen, i; 

char cPw[30]; 

srand(time(0)); 

iLen = rand() % 3 + 5; 

for (i=0; i<iLen; i++) 

cPw[i] = rand() % 26 + 65; 

cPw[iLen] = '\0'; 

cout << "Password: " << cPw << endl; 

} 

Deklarujemy zmienną pętli i, zmienną iLen, aby zawierała długość hasła, a tablicę łańcuchów cPw 

zawierającą losowe hasło. Zadeklarowaliśmy 30 znaków, ale w tym przykładzie wystarczyłoby 9 

znaków. 

Generator liczb losowych jest inicjowany za pomocą funkcji srand (). Następnie tworzymy losową 

długość hasła z operatorem modulum%, który daje długość w przedziale 5-7. rand ()% 3 podaje losową 



liczbę w przedziale 0-2. Dodając 5 przekształcamy przedział na 5-7. Numer jest przechowywany w 

zmiennej iLen. Pętla for następnie przechodzi od 0 do iLen-1, czyli tyle razy, ile razy liczba liter w haśle. 

Dla każdego obrotu pętli tworzona jest liczba losowa w przedziale 65 do 65 + 25, co odpowiada kodom 

znaków dla A-Z. Każdy kod znaku jest przechowywany w tablicy ciągów cPw w pozycji i, tj. CPw jest 

zbudowany z jeszcze jednego znaku na każdy obrót 

pętla. Na końcu cPw dodajemy znak pusty. Następnie drukowane jest cPw. 

5.21 Tabela tłumaczeń 

Pokażemy teraz inną metodę szyfrowania wiadomości, a mianowicie za pomocą tabeli tłumaczeń. 

Składa się z zestawu znaków A-Z, bardzo dobrze wymieszanych. Zatem znaki nie są uporządkowane 

alfabetycznie. Używamy generatora liczb losowych do mieszania znaków. 

Załóżmy, że mamy następującą tabelę tłumaczeń: 

DGZCW… 

gdzie D znajduje się w pozycji 0, G w pozycji 1 itd. Korzystamy z tabeli, aby przetłumaczyć A na D, B na 

G itd. Każda postać w oryginalnej wiadomości zostanie w konsekwencji przetłumaczona na inną postać: 

ABCDE… 

DGZCW… 

Poniższy wykres JSP przedstawia logikę: 

 

 

„Zdefiniuj klucz” oznacza, że definiujemy ciąg zawierający znaki A-Z. „Losowy porządek klucza” 

oznacza, że łączymy znaki klucza, co odbywa się poprzez zapętlenie znaków i utworzenie losowej 

pozycji dla innego znaku klucza. Te dwie postacie zmienią swoje pozycje. W ten sposób wszystkie 

postacie zmienią swoją pozycję na inną. Następnie użytkownik jest proszony o podanie wiadomości 

wielkimi literami. „Przetłumacz zgodnie z do klucza ”jest wykonywany przez pobranie kodu znaku dla 



jednego znaku w wprowadzonej wiadomości i zmniejszenie kodu o 65. A otrzyma wtedy wartość 0, B 

wartość 1 itd. Ta wartość podaje indeks w kluczu dla postać, która zastąpi oryginalną postać. 

Jeśli użyjemy klucza: 

DGZCW… 

jak w przykładzie wprowadzającym, D ma indeks 0 w kluczu, G indeks 1 itd. Jeśli oryginalna wiadomość 

zawiera B (kod znaku 66), jest zmniejszana o 65 do wartości 1. Ta wartość jest używana jako indeks w 

klucz, który daje znak G. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

void main () 

{ 

int i, j, iLen; 

char cTemp, cText [50], cEncrypt [50]; 

char cKey [27] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; 

srand (czas (0)); 

dla (i = 0; i <26; i ++) 

{ 

j = rand ()% 26; 

cTemp = cKey [i]; 

cKey [i] = cKey [j]; 

cKey [j] = cTemp; 

} 

cout << "Napisz tekst wielkimi literami:" << endl; 

cin.getline (cText, 49); 

iLen = strlen (cText); 

dla (i = 0; i <iLen; i ++) 

cEncrypt [i] = cKey [cText [i] - 65]; 

cEncrypt [iLen] = '0'; 

cout << "Zaszyfrowane:" << cEncrypt << endl; 

} 



Najpierw deklarujemy niektóre zmienne pomocnicze; i, j i iLen, ten ostatni jest używany do długości 

wprowadzonego komunikatu. Tablica ciągów cText zapisze wprowadzony tekst, a cEncrypt 

zaszyfrowaną wiadomość. Tablica ciągów cKey jest inicjowana znakami A-Z. Następnie inicjowany jest 

generator liczb losowych. Pierwsza pętla for-mix wykonuje miksowanie znaków tablicy cKey. Licznik 

pętli i przechodzi od 0 do 25 i wskazuje znak po znaku w cKey. Wartość j jest losowo tworzona, aby 

mogła zostać użyta jako indeks do znaku, który ma zostać zamieniony z i-znakiem. Następnie 

przeprowadzana jest trójkątna wymiana tych dwóch znaków. Po zakończeniu pętli wszystkie znaki w 

cKey zostały zamienione na inny znak, co sprawia, że cKey jest teraz dobrze wymieszany. Użytkownik 

jest proszony o wiadomość przechowywaną w tablicy ciągów cText. Długość wiadomości jest obliczana 

i zapisywana w zmiennej iLen. Druga pętla for-loop wykonuje tłumaczenie na zaszyfrowaną 

wiadomość. Licznik pętli i przechodzi od 0 do iLen-1, tj. Tyle razy, ile znaków w ciągu wejściowym jest. 

W zestawieniu 

cEncrypt [i] = cKey [cText [i] - 65]; 

znak jest pobierany z cText (cText [i]) .. Ta wartość jest zmniejszana o 65, a ponieważ jest to operacja 

matematyczna, wynik jest typu całkowitego. Jeśli znakiem jest B (kod znaku 66), wykonywane jest 

obliczenie 66-65, które daje 1. Ta wartość jest teraz używana jako indeks w cKey i daje znak z cKey, 

który odpowiada oryginalnej pozycji B, na przykład G. Ten znak jest przechowywany w tablicy ciągów 

cEncrypt w pozycji i. Tablica cEncrypt jest zatem budowana przez jeden znak z tablicy cText, tłumaczony 

przez cKey. Po zakończeniu pętli wszystkie znaki w cText zostały przetłumaczone przez cKey i zostały 

zapisane w cEncrypt. Po ostatnim znaku w cEncrypt dodajemy znak null. Tablica cEncrypt zawierająca 

zaszyfrowaną wiadomość jest następnie wyświetlane. 

5.22 Podsumowanie 

Wwprowadziliśmy typ danych char. Zmienna char może zawierać tylko jeden znak. Dowiedzieliśmy się 

także, jak używać tablic łańcuchowych lub zmiennych łańcuchowych do przechowywania tekstów 

składających się z więcej niż jednego znaku. Pokazaliśmy również, jak używać kodów znaków do 

manipulowania tekstami, na przykład do konwersji między małymi i dużymi literami. Puste miejsca to 

problem przy wpisywaniu tekstów, który rozwiązuje się za pomocą funkcji getline (). Plik nagłówkowy 

string.h zawiera wiele ładnych funkcji do zarządzania tekstem, na przykład do obliczania długości 

tekstu, kopiowania tekstów, łączenia tekstów i wyodrębniania podciągów tekstów. Stworzyliśmy także 

podstawowy związek ze wskaźnikami. Przeanalizowaliśmy również kilka przykładów programowania, 

aby wyodrębnić inicjały z nazwy, posortować listę nazw, w których wykorzystaliśmy tablice 

dwuwymiarowe (macierze), wymienić imię i nazwisko, szyfrować wiadomości i tworzyć losowe hasła. 



6 Funkcje 

6.1 Wprowadzenie 

Podczas pracy z większymi programami lub programami wykonującymi wiele różnych zadań ważne jest 

podzielenie kodu na małe, ograniczone części, co ułatwia zrozumienie i utrzymanie. W tym celu 

wykorzystywane są funkcje. Funkcja jest dobrze zaznaczoną częścią programu, która wykonuje 

określone zadanie. Funkcja może być ponownie użyta kilka razy w programie lub w wielu różnych 

programach. Po zakończeniu i przetestowaniu funkcja jest jak czarna skrzynka, która zawsze działa 

zgodnie z oczekiwaniami. Nie musisz się już martwić o to, co jest w środku. Dajesz mu szereg wartości 

wejściowych i spełnia swoje zadanie. Pomyśl na przykład o kierowcy samochodu, który chce zwiększyć 

prędkość. Naciska pedał przyspieszenia, a samochód przyspiesza. Nie musi przejmować się wtryskiem 

paliwa, przełożeniem skrzyni biegów, kompresją silnika itp. Wie, że to samo dzieje się zawsze podczas 

naciskania pedału przyspieszenia. Podobnie jest z funkcjami. Programista inicjuje funkcję na podstawie 

swojego kodu, a funkcja zawsze wykonuje to samo zadanie bez konieczności przejmowania się 

szczegółami. Podsumowując, zalety funkcji: 

• Małe dobrze zaznaczone sekcje programu 

• Dobrze ustrukturyzowane programy 

• Łatwiejsze debugowanie i konserwacja 

• Ponowne użycie kodu 

W tej części nauczymy się pisać funkcje, podawać wartości wejściowe (parametry) i otrzymywać wynik 

z funkcji. Dowiemy się, jak zadeklarować i zdefiniować funkcje, i nauczymy się, jak używać plików 

nagłówkowych w połączeniu z funkcjami. Dowiemy się również o parametrach odniesienia - wydajnym 

narzędziu do oszczędzania pamięci i poprawy wydajności programu. Skontaktujemy się również z 

funkcjami rekurencyjnymi, tj. Funkcjami wywołującymi się. 

6.2 Czym jest funkcja 

Napisana jest funkcja do wykonania określonego zadania. Może potrzebować wartości wejściowych i 

zwraca wynik z wykonywanego zadania: 

 

Programista, aby funkcja mogła wykonać swoje zadanie, musi dostarczyć wymagane dane wejściowe i 

odebrać dostarczone dane wyjściowe 

Przykładami zadań funkcji są: 

• Oblicz średnią - tutaj będziesz musiał podać szczegółowe wartości średniego obliczenia i otrzymać 

średnią wartość dostarczoną przez funkcję. 

• Sortuj tablicę - tam funkcja musi wiedzieć, którą tablicę posortować. Zwraca posortowaną tablicę 

• Wyszukaj element w tablicy - tutaj funkcja musi również wiedzieć, która tablica ma zostać 

przeszukana. Zwraca znaleziony element. 



• Oblicz cenę zamówienia - w tym przypadku dane wejściowe mogą składać się z ilości, ceny 

jednostkowej i współczynnika rabatu. Dane wyjściowe to obliczona cena zamówienia. 

6.3 Średnia 

Napiszemy funkcję, która oblicza średnią z dwóch liczb. Dwie liczby tworzą dane wejściowe, a obliczona 

średnia to wynik. Zadanie polega na dodaniu dwóch liczb i podzieleniu sumy przez 2. Załóżmy, że dwie 

zmienne x1 i x2 zawierają wartości wejściowe. Instrukcja do obliczenia średniej to: 

av = (x1 + x2) / 2; 

Zmienna av zawiera teraz obliczoną średnią. Cała funkcja jest kodowana w następujący sposób: 

double dAverage(double x1, double x2) 

{ 

double av; 

av = (x1 + x2)/2; 

return av; 

} 

Funkcja ma nazwę dAverage. Wymagane wartości wejściowe są wyliczane w nawiasach po nazwie 

funkcji. Są one nazywane parametrami formalnymi i są nazywane x1 i x2. Ponadto określasz typ 

danych, o których mowa. Zarówno x1, jak i x2 są typu double. Typ danych jest podany przed każdym 

parametrem, a parametry są oddzielone przecinkiem. W pierwszym wierszu określamy również typ 

danych dla wartości wyniku przed nazwą funkcji. W naszym przypadku wynik jest double. Zatem 

pierwszy wiersz określa nazwę funkcji, wymagane dane wejściowe i wyjściowe. Pierwszy wiersz nazywa 

się nagłówkiem funkcji. Zadanie do wykonania przez funkcję opisuje kod w nawiasach klamrowych. Ta 

sekcja nazywa się ciałem funkcji i składa się z trzech instrukcji. Najpierw deklarujemy zmienną av, która 

jest wymagana w funkcji. W drugim wierszu wykonujemy średnie obliczenia. Średnia jest 

przechowywana w zmiennej av. W trzecim wierszu zwracamy tę wartość dzwoniącemu. Instrukcja 

return av; 

oznacza, że wartość zmiennej av jest dostarczana jako wynik. Instrukcja return powoduje również, że 

funkcja zostaje zakończona. Zadanie zostało zakończone. 

6.4 Wywołanie funkcji 

Funkcja dAverage jest kompletna, ale jeszcze niczego nie wykonuje. Ponadto parametry x1 i x2 nie 

mają żadnych wartości, więc zestawienie ze średnimi obliczeniami jest jak dotąd bez znaczenia. 

Musimy uruchomić funkcję. 

Musimy wywołać funkcję. 

Wywołanie funkcji oznacza trzy rzeczy: 

• Wpisz nazwę funkcji 

• Podaj sygnał wejściowy do funkcji 

• Odbierz wartość zwrotu 



Poniższa instrukcja wywołuje funkcję dAverage: 

dAvg = dAverage (dNo1, dNo2); 

Z tego stwierdzenia wynika, że inicjowana jest funkcja dAverage i że wartości zawarte w zmiennych 

dNo1 i dNo2 są dostarczane jako dane wejściowe do funkcji. Warunkiem tego jest oczywiście, aby 

zmienne dNo1 i dNo2 zostały przypisane wartości przed wywołaniem funkcji. Zmienne dNo1 i dNo1 są 

nazywane parametrami rzeczywistymi, ponieważ zawierają wartości rzeczywiste. Wykonanie jest teraz 

przekazywane do funkcji. Nagłówek funkcji: 

double dAverage (double x1, double x2) 

mówi nam, że istnieją dwa parametry formalne x1 i x2. Rzeczywiste wartości parametrów są 

kopiowane do parametrów formalnych w określonej kolejności. x1 otrzyma wartość dNo1, a x2 

wartość dNo2. Teraz, gdy parametry formalne mają już swoje wartości, instrukcje ciała funkcji są 

znaczące i można je wykonać. W treści funkcji deklarowana jest zmienna av, średnia jest obliczana i 

przechowywana w av, która jest zwracana. Następnie funkcja się zakończyła. Wykonanie jest teraz 

przekazywane do instrukcji wywołującej: 

dAvg = dAverage (dNo1, dNo2); 

Cała prawa część jest teraz zastąpiona zwróconą wartością, która jest przypisana do zmiennej dAvg. Po 

zakończeniu instrukcji zmienna dAvg otrzymuje wartość zwróconą przez funkcję, mianowicie średnią z 

dNo1 i dNo1. Oto cały program: 

#include <iostream.h> 

double dAverage(double x1, double x2) 

{ 

double av; 

av = (x1 + x2)/2; 

return av; 

} 

void main() 

{ 

double dNo1, dNo2, dAvg; 

cout << "Enter two numbers: "; 

cin >> dNo1 >> dNo2; 

dAvg = dAverage(dNo1, dNo2); 

cout << "The average is " << dAvg; 

} 

Wykonywanie programu zawsze zaczyna się od funkcji main() i tutaj deklarowane są zmienne dNo1, 

dNo2 i dAvg. Następnie użytkownik jest monitowany o zapisanie dwóch liczb w zmiennych dNo1 i 

dNo2. Potem pojawia się instrukcja :  



dAvg = dAverage(dNo1, dNo2); 

która wywołuje funkcję dAverage i podaje dwie wprowadzone wartości. Funkcja wykonuje swoje 

zadanie i zwraca średnią, która jest przechowywana w zmiennej dAvg. Ostatnie zdanie wypisuje 

obliczoną średnią. Możesz zapytać, dlaczego nie piszemy najpierw funkcji main(), ponieważ jest to 

punkt początkowy wykonania. Powodem jest to, że kompilator musi wiedzieć o funkcji dAverage przed 

wywołaniem jej z funkcji main (). W związku z tym kompilator musi najpierw przetworzyć wartość 

dAverage. 

6.5 Kilka instrukcji return 

Funkcja może wymagać zwracania różnych wartości w zależności od okoliczności. W związku z tym 

funkcja może zawierać kilka instrukcji return. Jednak zawsze jest to tylko jedna instrukcja return 

wykonywana przez funkcję podczas wykonywania. Po wykonaniu instrukcji return funkcja kończy się. 

Oto przykład funkcji z dwiema instrukcjami return: 

int min(int x, int y) 

{ 

if (x<y) 

return x; 

else 

return y; 

} 

Funkcja zwraca co najmniej dwie liczby całkowite. Badając nagłówek funkcji (pierwszy wiersz), 

stwierdzamy, że funkcja przyjmuje dwie liczby całkowite zapisane w parametrach formalnych xiy oraz, 

że zwraca liczbę całkowitą. Treść funkcji zawiera instrukcję if, która sprawdza, czy x jest mniejsze niż y. 

Jeśli tak, zwracane jest x, w przeciwnym razie zwracane jest y. Oznacza to, że funkcja zawsze zwraca 

najmniejszą z dwóch liczb. 

6.6 Najmniej trzech liczb 

Teraz będziemy używać funkcji min() w programie, który odczytuje z klawiatury trzy liczby całkowite i 

wypisuje najmniejszą z nich. Ponieważ funkcja min() może porównywać tylko dwa numery, będziemy 

musieli wywołać ją dwa razy. Porównujemy dwie pierwsze liczby całkowite wprowadzone przez 

użytkownika i otrzymujemy w wyniku najmniejszą z tych dwóch. Ta liczba całkowita jest następnie 

porównywana z trzecią liczbą, która ponownie daje najmniejszą z nich. W rezultacie otrzymujemy 

najmniej ze wszystkich trzech liczb całkowitych. Oto kod: 

int a, b, c, m; 

cout << „Wprowadź trzy liczby całkowite:”; 

cin >> a >> b >> c; 

m = min (a, b); 

m = min (m, c); 

cout << m; 



Deklarujemy trzy zmienne a, b i c do przechowywania wartości wejściowych oraz zmienną m używaną 

do przechowywania wartości zwracanej z funkcji min (). Funkcja min () jest wywoływana za pomocą 

aib jako parametrów rzeczywistych. Najmniej z tych dwóch jest zwracane i przechowywane w zmiennej 

m. Funkcja min () jest ponownie wywoływana z m i c jako parametrami rzeczywistymi. Najmniejsza z 

tych dwóch jest zwracana i przechowywana w zmiennej m, która teraz zawiera najmniejszą z trzech 

liczb całkowitych. Na koniec drukowana jest ta wartość. Oto cały program: 

#include <iostream.h> 

int min(int x, int y) 

{ 

if (x<y) 

return x; 

else 

return y; 

} 

void main() 

{ 

int a, b, c, m; 

cout << "Enter three integers: "; 

cin >> a >> b >> c; 

m = min(a,b); 

m = min(m,c); 

cout << m; 

} 

Jak wspomniano, wykonywanie rozpoczyna się w main(). Powodem umieszczenia funkcji min() przed 

main () jest to, że kompilator rozpoznaje ją podczas wywoływania z main(). Podano tutaj alternatywę 

dla wywołania funkcji min () w dwóch różnych instrukcjach: 

cout << min (min (a, b), c) << „jest najmniejszy”; 

Ta instrukcja zastępuje trzy ostatnie instrukcje poprzedniego programu. Najpierw program próbuje 

wykonać zewnętrzne wywołanie min (). Ale ponieważ pierwszy rzeczywisty parametr nie jest zwykłą 

wartością zmiennej, program musi go obliczyć, a następnie jest zmuszony do wykonania 

wewnętrznego wywołania min (). W rezultacie zwraca najmniejszą liczbę a i b, które można teraz 

wykorzystać jako rzeczywisty parametr do zewnętrznej min (). Drugim rzeczywistym parametrem 

zewnętrznego wywołania min () jest zmienna c. Zewnętrzna min () zwraca najmniejszą z trzech liczb 

całkowitych, która jest drukowana przez instrukcję cout. 

6.7 Najmniejszy element tablicy 



Teraz użyjemy funkcji min() w programie, który znajdzie najmniejszą liczbę elementów tablicy liczb 

całkowitych. Logika jest podobna do tej z poprzedniego programu. Pierwsze dwa elementy tablicy są 

wysyłane do min (), która zwraca najmniejszą z tych dwóch liczb całkowitych. Ta liczba całkowita i 

następny element tablicy są ponownie wysyłane do min (), która zwraca najmniejszą z nich. Ten proces 

powtarza się, aż wszystkie elementy tablicy zostaną przetworzone. W rezultacie otrzymamy najmniej 

elementów tablicy. Najpierw podajemy wykres JSP: 

 

Wprowadzanie wartości odbywa się w pętli. Następnie ustawiamy zmienną m równą pierwszemu 

elementowi tablicy. W pętli „Znajdź najmniejszą” wysyłamy m i następny element do funkcji min(). 

Zwracana wartość jest przechowywana w zmiennej m. Ponieważ używamy m do przechowywania 

zwracanej wartości, m będzie cały czas zawierać najmniej porównywanych do tej pory elementów. Po 

zakończeniu pętli wypisujemy wartość m, która jest teraz najmniejszą spośród wszystkich pozycji 

tablicy. Użyliśmy grubszych linii obramowania do ramki z wywołaniem funkcji, aby wskazać, że jest to 

funkcja. Tworzymy osobny wykres JSP dla funkcji: 

 

Jak pokazuje JSP, funkcja przyjmuje dwa parametry, xiy, i sprawdza, czy x jest mniejsze niż y. Jeśli tak, 

zwracane jest x, w przeciwnym razie y. Oto kod programu: 

#include <iostream.h> 

int min(int x, int y) 

{ 

if (x<y) 



return x; 

else 

return y; 

} 

void main() 

{ 

int iNos[5], i, m; 

for (i=0; i<=4; i++) 

{ 

cout << "Enter integer no. " << i+1 << ": "; 

cin >> iNos[i]; 

} 

m=iNos[0]; 

for (i=1; i<=4; i++) 

{ 

m=min(iNos[i],m); 

} 

cout << m << " is the least integer" << endl; 

} 

W main() deklarujemy tablicę iNos z 5 elementami. Pierwsza pętla for odczytuje liczby całkowite od 

użytkownika do tablicy. Następnie przypisujemy pierwszy element tablicy do zmiennej m. Druga pętla 

for wywołuje funkcję min () wielokrotnie z m, a następny element tablicy jako parametry rzeczywiste. 

Zwrócona wartość jest przechowywana wm. Na koniec wypisujemy wartość m. 

6.8 Tablica jako parametr 

Czasami chcesz wysłać całą tablicę jako parametr do funkcji, szczególnie podczas pracy z łańcuchami. 

Nagłówek funkcji takiej funkcji może wyglądać następująco: 

int iLgth (char s []) 

Funkcja iLgth przyjmuje parametr typu char. Formalna nazwa parametru to s. Pusty nawias 

kwadratowy oznacza, że jest to tablica. Zauważ, że nawias kwadratowy nie zawiera żadnej wartości 

wskazującej liczbę elementów tablicy. Powodem jest to, że funkcja powinna być w stanie zarządzać 

tablicami o dowolnym rozmiarze, więc nie chcemy blokować funkcji dla żadnego ustalonego rozmiaru 

tablicy. Nagłówek funkcji pokazuje również, że funkcja zwraca wartość typu liczby całkowitej, a 

mianowicie długość tablicy łańcuchów. Obliczenia długości dokonuje organ funkcji: 

nt iLgth(char s[]) 



{ 

int n=0; 

while (s[n] != '\0') 

n++; 

return n; 

} 

Najpierw deklarowana jest zmienna n zainicjalizowana na 0, co ma zliczać liczbę znaków w ciągu s. 

Pętla while ma warunek, że n-ty znak nie może być znakiem pustym, tzn. Zachodzi do końca łańcucha. 

Gdy n-ty znak jest równy null, osiągnięto koniec łańcucha, a n zawiera liczbę znaków w ciągu, która jest 

zwracana. Kiedy funkcja iLgth jest wywoływana z tablicą jako parametrem faktycznym, nie podajesz 

nawiasów kwadratowych: 

iLen = iLgth (cWord); 

Tutaj cWord jest tablicą ciągów znaków, która zawiera wiele znaków. Zwrócona długość ciągu jest 

przechowywana w zmiennej iLen. Poniżej znajduje się program, który testuje funkcję iLgth: 

#include <iostream.h> 

int iLgth(char s[]) 

{ 

int n=0; 

while (s[n] != '\0') 

n++; 

return n; 

} 

void main() 

{ 

char cWord[30]; 

int iLen; 

cout << "Enter a word: "; 

cin.getline(cWord,29); 

iLen = iLgth(cWord); 

cout << "The length of the word is " << iLen << endl; 

} 

W main() deklarujemy tablicę łańcuchów cWord o maksymalnej długości 30 znaków oraz zmienną 

całkowitą iLen, która później będzie zawierać długość łańcucha. Tekst jest odczytywany z klawiatury. 



Następnie wywoływana jest funkcja iLgth () z wprowadzonym łańcuchem jako aktualnym parametrem. 

Funkcja zwraca długość łańcucha, który jest przechowywany w zmiennej iLen i drukowany. 

6.9 Funkcja i podfunkcja 

Możliwe jest pisanie funkcji wywoływanych przez inne funkcje zapewniające hierarchię funkcji i 

podfunkcji. Jest to dość powszechne w większych programach i zapewnia dobrze ustrukturyzowane 

programy, w których każda funkcja wykonuje ograniczone i dobrze zdefiniowane zadanie. Napiszemy 

teraz funkcję dPrice (), która oblicza cenę produktu, a także wywołuje inną funkcję, dDiscount(), która 

oblicza i zwraca procent rabatu. Procent jest następnie wykorzystywany przez dPrice() do obliczenia 

ceny zdyskontowanej. Najpierw piszemy wykres JSP dla funkcji dPrice() 

 

 

Funkcja przyjmuje dwa parametry, liczbę jednostek i cenę jednostkową. Funkcja określa współczynnik 

podatkowy na 0,25. Cena linii jest obliczana jako liczba jednostek razy cena jednostkowa. Rabat jest 

następnie obliczany poprzez wysłanie ilości i ceny wiersza. Później rabat będzie zależał zarówno od 

ilości, jak i ceny linii. Funkcja dDiscount zwraca procent rabatu, który zostanie wykorzystany do 

obliczenia zdyskontowanej ceny netto, która jest zwracana przez dPrice (). Istnieje kilka grubszych linii 

bocznych wskazujących funkcje. Wykres JSP dla funkcji dDiscount () wygląda następująco: 

 

 

Funkcja dDiscount() przyjmuje parametry i cenę wiersza jako parametry. Jeżeli cena linii przekroczy 

1000, zwracana jest 15% zniżka. W przeciwnym razie (tj. Cena linii jest mniejsza lub równa 1000), 

sprawdzamy, czy cena linii przekracza 500, czy ilość przekracza 10. Następnie zwracane jest 10%. W 



innych przypadkach nie będzie rabatu i zostanie zwrócone 0%. Kodowanie rozpoczynamy od funkcji 

dDiscount(). Podczas pisania programów z funkcjami wygodnie jest zacząć od funkcji u dołu hierarchii 

double dDiscount (int iQty, double dLinePrice) 

{ 

if (dLinePrice> 1000) 

zwraca 0,15; 

w przeciwnym razie, jeśli (dLinePrice> 500 || iQty> 10) 

zwraca 0,10; 

jeszcze 

zwraca 0; 

} 

Funkcja dDiscount() przyjmuje ilość jako parametr, który jest przechowywany w parametrze 

formalnym iQty, a cena wiersza jest przechowywana w parametrze dLinePrice. Instrukcja if sprawdza 

wartości i zwraca wartość procentową typu podwójnego. Poniżej znajduje się kod funkcji dPrice(): 

double dPrice(int iNo, double dUnitPrice) 

{ 

const double dTax = 0.25; 

double dLinePr, dDiscPerc; 

dLinePr = iNo * dUnitPrice; 

dDiscPerc = dDiscount(iNo, dLinePr); 

return dLinePr * (1-dDiscPerc)*(1+dTax); 

} 

Funkcja dPrice() przyjmuje parametry i cenę jednostkową jako parametry. Najpierw deklarowana jest 

stała o nazwie dTax. Następnie deklarowane są zmienne ceny linii i procentu rabatu. Cena linii jest 

obliczana jako ilość razy cena jednostkowa. Następnie wywoływana jest funkcja dDiscount() z ilością i 

ceną wiersza jako parametrami rzeczywistymi. Zwrócony procent rabatu jest przechowywany w 

zmiennej dDiscPerc. Na koniec zwracana jest zdyskontowana cena netto typu podwójnego, gdzie 

odejmujemy procent rabatu i dodaj procent podatku. Oto cały program, który testuje funkcje: 

#include <iostream.h> 

double dDiscount(int iQty, double dLinePrice) 

{ 

if (dLinePrice>1000) 

return 0.15; 

else if (dLinePrice>500 || iQty>10) 



return 0.10; 

else 

return 0; 

} 

double dPrice(int iNo, double dUnitPrice) 

{ 

const double dTax = 0.25; 

double dLinePr, dDiscPerc; 

dLinePr = iNo * dUnitPrice; 

dDiscPerc = dDiscount(iNo, dLinePr); 

return dLinePr * (1-dDiscPerc)*(1+dTax); 

} 

void main() 

{ 

int iQuantity; 

double dUnitPrice; 

cout << "Enter quantity and unit price: "; 

cin >> iQuantity >> dUnitPrice; 

cout << "To be paid: " 

<< dPrice(iQuantity, dUnitPrice)<<endl; 

} 

W main() deklarujemy zmienne iQuantity i dUnitPrice, które przechowują wprowadzone wartości. 

Instrukcja cout wywołuje funkcję dPrice() z wprowadzonymi wartościami jako rzeczywistymi 

parametrami. Jako wartość zwrotną otrzymujemy zdyskontowaną cenę netto, która jest drukowana 

na wyciągu cout. 

6.10 Funkcja bez wartości zwracanej 

Niektóre funkcje mają wykonać zadanie, ale nie muszą zwracać żadnej wartości. Przykładem może być 

funkcja, która drukuje komunikat lub wykonuje pewne operacje na łańcuchach. Stworzymy funkcję, 

która wypisze znak „=” określoną liczbę razy. Można go użyć do wydrukowania wielu znaków równości, 

które działają jak podkreślenie tekstu. Używamy podkreślenia nazwy dla funkcji: 

void underline(int n) 

{ 

for (int i=1; i<=n; i++) 



cout << "="; 

} 

Funkcja, która nie zwraca żadnej wartości, ma „void” przed nazwą funkcji. Porównaj funkcję main (), 

która nie musi zwracać żadnej wartości do systemu operacyjnego, i która w konsekwencji została 

zdefiniowana jako „void main ()”. Funkcja podkreślenia () przyjmuje liczbę całkowitą jako parametr. 

Ma pętlę for, która wypisuje znak „=” tyle razy, ile podano przez liczbę całkowitą. Teraz możemy użyć 

tej funkcji w programie do podkreślenia tekstu: 

char s[7] = "Prices"; 

cout << s << endl; 

underline(strlen(s)); 

Ta sekcja kodu definiuje tablicę ciągów z ciągiem „Prices”. Łańcuch jest drukowany w drugim wierszu 

kodu, a następnie wywołujemy funkcję podkreślenia () z długością łańcucha jako faktycznym 

parametrem. Daje to wynik: 

Priser 

====== 

Tutaj podano alternatywę dla podkreślenia funkcji: 

void underline(char text[]) 

{ 

for (int i=1; i<=strlen(text); i++) 

cout << "="; 

} 

Tutaj funkcja zamiast tego przyjmuje sam łańcuch jako parametr. Pętla for przechodzi od 1 do liczby 

znaków w łańcuchu i wypisuje tyle znaków równości. Wywołanie tego wariantu funkcji powinno 

brzmieć: 

char s[7] = "Prices"; 

cout << s << endl; 

underline(s); 

Tutaj wysyłamy zmienną łańcucha jako rzeczywisty parametr zamiast długości łańcucha. 

6.11 Zamiana znaków w ciągu 

Stworzymy jeszcze jedną funkcję void, która zastępuje dowolny znak w ciągu i wypisuje zmodyfikowany 

ciąg. Nazywamy to zamień: 

void replace(char s[], char c, char cnew) 

{ 

int n = 0; 



while (s[n] != '\0') 

{ 

if (s[n] == c) 

s[n] = cnew; 

n++; 

} 

cout << s << endl; 

} 

Funkcja przyjmuje trzy parametry, tablicę ciągów, znak, który ma zostać zastąpiony - c, i znak 

zastępujący - cnew. Funkcja najpierw definiuje zmienną n, która ma być używana do wskazania jednego 

znaku na raz w ciągu. Pętla while ma warunek, że znak nie może być znakiem zerowym, tzn. 

Przechodzimy od pierwszego do ostatniego znaku ciągu. Instrukcja if sprawdza, czy znak w ciągu jest 

równy znakowi, który ma zostać zastąpiony (c). Jeśli tak, ta postać zostanie zastąpiona przez cny. W 

pętli while w końcu zwiększamy n o 1, aby wskazać następny znak w ciągu. Wreszcie zmodyfikowany 

ciąg jest wypisywany przez instrukcję cout. Oto cały program, który testuje funkcję replace (): 

#include <iostream.h> 

void replace(char s[], char c, char cnew) 

{ 

int n= 0; 

while (s[n] != '\0') 

{ 

if (s[n] == c) 

s[n] = cnew; 

n++; 

} 

cout << s << endl; 

} 

void main() 

{ 

char a[100] = "C:/Mydocuments/Sheets"; 

cout << a << endl; 

replace(a, '/', '-'); 

} 



W main() definiujemy tablicę ciągów, która jest drukowana. Następnie wywoływana jest funkcja 

replace() z rzeczywistymi parametrami a, znakiem „/” i znakiem „-”. Wydruk będzie: 

C: / Mydocuments / Sheets 

C: -Midocuments-Sheets 

6.12 Miejsce na deklarację 

Zmienna zadeklarowana w funkcji jest poprawna tylko w obrębie funkcji. To samo dotyczy parametrów 

formalnych. W poprzednim programie nie można na przykład użyć zmiennej s poza funkcją replace(), 

na przykład wypisując s z main(). Nie można użyć zmiennej w replace() zadeklarowanej w main(). Na 

przykład nie można wydrukować zmiennej a z wnętrza replace(). Zmienna jest ważna tylko w funkcji, 

w której została zadeklarowana. Istnieją jednak obejścia, ale jest to poza zakresem tego kursu. 

6.13 Program Word 

Utworzymy teraz funkcję, która sprawdza, czy ciąg znaków jest słowem, tzn. Zawiera tylko znaki a-z lub 

A-Z. Tej funkcji należy używać w programie, w którym użytkownik może wielokrotnie wpisywać słowo 

i sprawdzać je. Zaczynamy od wykresu JSP dla funkcji: 

 

Funkcja rozpoczyna się od obliczenia długości łańcucha. Pętla „Sprawdź znak” przechodzi przez znak 

po znaku i sprawdza, czy jest w przedziale a-z czy A-Z. Jeśli tak, zwiększamy licznik pętli i o 1. W 

przeciwnym razie zwracamy wartość 0 i funkcja zostaje zakończona. Jeśli wszystkie znaki są literami, 

pętla zostanie zakończona i zwrócimy 1. Dajemy teraz wykres JSP dla programu wywołującego funkcję 

word (): 



 

Program ma pętlę „Sprawdź ciąg”. Dla każdego zakrętu pętli odczytywany jest ciąg z klawiatury. Ciąg 

jest wysyłany do funkcji word(). Jeśli funkcja zwraca 1, wypisujemy „Słowo”. Jeśli zwracane jest 0, 

drukujemy „Brak słowa”. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

int word (char s[]) 

{ 

int i=0, j; 

j = strlen(s); 

while (i<j) 

{ 

char c = s[i]; 

if ((c>='a' && c<='z') || (c>='A' && c<='Z')) 

i++; 

else 

return 0; 

} 

return 1; 

} 

void main() 

{ 

char str[10]; 



while (cin >> str) 

if (word(str)) 

cout << "A word" << endl; 

else 

cout << "No word" << endl; 

} 

Funkcja word() zaczyna się od obliczenia długości ciągu s i zapisania go w zmiennej j. Pętla while ma 

warunek, że licznik pętli i powinien być mniejszy niż długość łańcucha j. Numer znaku i jest kopiowany 

do zmiennej char c. Instrukcja if sprawdza, czy c jest większe niż „a” i mniejsze niż „z” lub większe niż 

„A” i mniejsze niż „Z”. Jeśli ten warunek jest spełniony, znak jest literą, a i jest zwiększane o 1. Jeśli jest 

to inny znak, zwracane jest 0 i funkcja zostaje zakończona. Jeśli pętla while może się zakończyć, 

wszystkie znaki są literami i zwracana jest wartość 1. W main() deklarowana jest tablica ciągów str. 

Pętla while ma warunek pomyślnego wprowadzenia ciągu, tzn. Użytkownik nie nacisnął Ctrl-Z. 

Instrukcja if w main () ma wywołanie word () i wysyła wprowadzony ciąg jako aktualny parametr. Jeśli 

funkcja zwraca 1 (jest to słowo), warunek jest spełniony i drukowany jest tekst „Słowo”. Jeśli zwracane 

jest 0, warunek jest fałszywy, a pozostała instrukcja zawiera dane wyjściowe „Brak słowa”. 

6.14 Funkcje zastępowania 

Funkcja może występować w różnych kształtach. Na przykład może wykonać zadanie z różnymi 

zestawami danych. Różnice między różnymi kształtami różnią się zestawem parametrów. Jeśli liczba 

parametrów lub typy danych parametrów są różne, uważa się za różne kształty funkcji lub funkcje 

zastępujące. Nagłówek funkcji określa różnicę. Oto dwa przykłady funkcji zastępowania: 

void prt (int i, int width) 

void prt (char s []) 

Funkcje mają tę samą nazwę (prt), ale różne zestawy parametrów. Celem tych funkcji jest 

wydrukowanie czegoś na ekranie. Pierwsza funkcja powinna wypisać liczbę i z tyloma pozycjami, ile 

podano w parametrze width (przy użyciu funkcji setw ()). Druga funkcja powinna wypisać ciąg s. Oto 

kod dwóch funkcji: 

void prt(int i, int width) 

{ 

cout << setw(width) << i; 

} 

void prt(char s[]) 

{ 

cout << s; 

} 

Pierwsza funkcja używa szerokości liczby jako parametru do funkcji setw (), która przypisuje tę liczbę 

pozycji na ekranie dla liczby i. Druga funkcja drukuje ciąg wysłany do funkcji. Teraz możemy użyć funkcji 



prt() w programie do wydrukowania liczby lub tekstu. W zależności od faktycznych parametrów 

przesłanych do funkcji program wybierze odpowiedni wariant funkcji. Na przykład instrukcja: 

prt("The number:"); 

will select the second function, while the statements: 

int k = 8; 

prt(k, 3); 

will select the first function. If we combine these statements: 

prt("The number:"); 

int k = 8; 

prt(k, 3); 

we will get the printout: 

The number: 8 

z dwoma odstępami przed 8, ponieważ ustawiliśmy szerokość na 3, całkowicie trzy pozycje. W ten 

sposób zapisywanie funkcji nadpisywania zapewnia elastyczność programowania, w której program 

wybiera wariant funkcji, który ma zastosowanie w danym momencie. 

6.15 Deklaracja - definicja 

Wcześniej stwierdziliśmy, że funkcja powinna być umieszczona przed main () w programie, aby 

kompilator mógł ją rozpoznać po wywołaniu z main (). Oto przykład: 

double dAvg(double x1, double x2) 

{ 

return (x1 + x2)/2; 

} 

main() 

{ 

//… 

mv = dAvg(no1, no2); 

//… 

} 

Tutaj funkcja dAvg () oblicza średnią z dwóch liczb wysłanych do funkcji. W main () wywołujemy dAvg 

() z aktualnymi parametrami nr 1 i nr 2, które zakładamy, że zostały wcześniej przypisane do wartości. 

Alternatywą jest zapisanie tylko deklaracji funkcji przed main () i pozostawienie definicji funkcji po niej: 

main(): 

double dAvg(double x1, double x2); 



main() 

{ 

//… 

mv = dAvg(no1, no2); 

//… 

} 

double dAvg(double x1, double x2) 

{ 

return (x1 + x2)/2; 

} 

Pierwszy wiersz deklaruje funkcję dAvg (). Jest dokładnie identyczny z nagłówkiem funkcji, po którym 

występuje średnik. Po zadeklarowaniu funkcji kompilator wie o tym i jest rozpoznawany po wywołaniu 

z main (). Definicja funkcji, tj. Nagłówek funkcji plus treść funkcji, może być następnie umieszczona w 

dowolnym miejscu w programie. Jeśli masz kilka funkcji zadeklarowanych przed main (), możesz 

napisać deklaracje funkcji w dowolnej kolejności po main (). Ten sposób pierwszego zadeklarowania 

funkcji i późniejszego umieszczenia definicji jest powszechny dla programistów i ma tę zaletę, że main 

() jest pierwszy, co jest logiczne, ponieważ tam zaczyna się wykonywanie. Możesz zadeklarować funkcję 

w skrócie: 

double dAvg(double, double); 

Tutaj wykluczamy formalne nazwy parametrów i określamy tylko ich typy danych. Nagłówek funkcji 

definicji funkcji musi jednak zawierać formalne nazwy parametrów. 

6.16 Pliki nagłówkowe 

Deklaracje funkcji są często przechowywane w osobnym pliku nagłówkowym, a definicje funkcji w 

odpowiednim pliku CPP. Plik nagłówka musi być następnie dołączony do programu za pomocą funkcji. 

Na przykład możesz utworzyć plik CPP ze wszystkimi definicjami funkcji. Załóżmy, że nazywamy to 

myfunc.cpp. Deklaracje funkcji są przechowywane w pliku nagłówkowym myfunc.h. Podczas pisania 

programu w jeszcze innym pliku cpp, który wywoła funkcje, plik myfunc.h musi znajdować się w pliku 

programu. Oto zestaw funkcji, których używaliśmy wcześniej w tej części: 

// myfunc.cpp 

#include <iostream.h> // Necessary for cout 

void underline(int n) 

{ 

for (int i=1; i<=n; i++) 

cout << "="; 

} 

double dDiscount(int iQty, double dLinePrice) 



{ 

if (dLinePrice>1000) 

return 0.15; 

else if (dLinePrice>500 || iQty>10) 

return 0.10; 

else 

return 0; 

} 

double dPrice(int iNo, double dUnitPrice) 

{ 

const double dTax = 0.25; 

double dLinePr, dDiscPerc; 

dLinePr = iNo * dUnitPrice; 

dDiscPerc = dDiscount(iNo, dLinePr); 

return dLinePr * (1-dDiscPerc)*(1+dTax); 

} 

 

// myfunc.h 

void underline(int n); 

double dDiscount(int iQty, double dLinePrice); 

double dPrice(int iNo, double dUnitPrice); 

 

// price.cpp 

#include <iostream.h> 

#include "myfunc.h" 

void main() 

{ 

//… 

cout << "To be paid: " << dPrice(iQty, dUnitPr)<<endl; 

//… 

} 



 

W programie price.cpp zawarliśmy plik myfunc.h. Kompilator zajrzy do myfunc.h, aby upewnić się, że 

wszystkie funkcje wywoływane przez program są zadeklarowane w myfunc.h. Pamiętaj, że zamiast 

znaków <i> dołączamy własne pliki nagłówkowe z podwójnymi cudzysłowami. Oznacza to, że 

kompilator szuka różnych plików w różnych folderach. Pliki myfunc.h i myfunc.cpp powinny być 

przechowywane w tym samym folderze co price.cpp, natomiast iostream.h jest przechowywany w 

określonym folderze utworzonym podczas instalacji Visual C ++. 

6.16.1 Projekt 

Pracując z kilkoma plikami w ten sposób, musisz utworzyć projekt w Visual C ++ i dodać wszystkie pliki 

do projektu. Wykonaj następujące czynności: 

• Wybierz Plik - Nowy i wskaż kartę Projekty. 

• Zaznacz opcję Aplikacja konsoli Win32 i wprowadź nazwę projektu w polu Nazwa projektu. Kliknij OK. 

• Wyświetli się okno. Kliknij przycisk Zakończ. 

• Wyświetla się okno potwierdzenia. Kliknij OK. 

Tworząc nowy plik CPP, wykonaj następujące czynności: 

• Wybierz Plik - Nowy i wskaż kartę Pliki. 

• Zaznacz opcję Plik źródłowy C ++ i wprowadź nazwę pliku CPP. Kliknij OK. 

• Wyświetla się okno kodu. Wpisz swój kod i kliknij przycisk Zapisz. 

• Dodaj plik do projektu, wybierając Projekt - Dodaj do projektu - Pliki. Zaznacz plik i kliknij OK. 

Tworząc nowy plik nagłówka, wykonaj następujące czynności: 

• Wybierz Plik - Nowy i wskaż folder Pliki. 

• Zaznacz opcję Plik nagłówka C / C ++ i wprowadź nazwę pliku nagłówka (taką samą nazwę jak 

odpowiedni plik CPP). Kliknij OK. 

• Wyświetla się okno kodu. Wpisz swój kod i kliknij przycisk Zapisz. 

• Dodaj plik do projektu, wybierając Projekt - Dodaj do projektu - Pliki. Zaznacz plik i kliknij OK. 

Skompiluj cały projekt, klikając przycisk Kompiluj (ten sam przycisk, który dotychczas był używany do 

kompilacji). Uruchom program, klikając przycisk Wykonaj program (ten sam przycisk, co dotychczas 

używany do uruchamiania programu). 

6.17 Parametry odniesienia 

Podczas wywoływania funkcji z rzeczywistymi parametrami wartość parametru acutal jest kopiowana 

z jej obszaru pamięci do innego obszaru pamięci używanego przez parametr formalny funkcji: 



 

Zmienna x ma wartość 5 zapisaną w miejscu w pamięci. Po wywołaniu func1 () wartość ta jest 

kopiowana do innej lokalizacji pamięci używanej przez funkcję. Jeśli instrukcja w funkcji zmieni wartość 

na 6, wpływa to na lokalizację pamięci funkcji, ale nie na oryginalną wartość x 

 

Czasami jest to dobre, ale czasami chcesz również zmienić oryginalną wartość. Kolejną wadą jest to, że 

do funkcji należy przenieść dużo danych, np. w programowaniu obiektowym, gdy obiekt składający się 

z wielu MB danych ma zostać przesłany do funkcji. Zużywa się wtedy dużo pamięci i kopiowanie 

ogromnych ilości danych zajmuje dużo czasu. Rozwiązaniem jest użycie parametru referencyjnego. 

Następnie nie jest kopiowane dane, ale oryginalny rzeczywisty parametr i parametr formalny funkcji 

wskazują na to samo miejsce w pamięci: 

 



Jeśli funkcja func1() zmienia wartość, wpływa również na wartość oryginalnej zmiennej x: 

 

 

Zdefiniowanie parametru funkcji jako parametru odniesienia odbywa się poprzez umieszczenie znaku 

& po typie danych: 

void underline(int& n) 

{ 

//… 

} 

Parametr n jest tutaj parametrem odniesienia. Wywołujesz tę funkcję w zwykły sposób: 

underline(iNo); 

6.18 Parametry z wartościami domyślnymi 

Czasami wygodnie byłoby wykluczyć rzeczywisty parametr podczas wywoływania funkcji. Funkcja musi 

wtedy sama być w stanie przypisać wartość do parametru formalnego. Dokonuje się tego poprzez 

zdefiniowanie parametru formalnego z wartością domyślną, tzn. Jeśli wywołanie funkcji nie podaje 

żadnej wartości, parametr formalny otrzymuje wartość standardową. Oto przykład: 

void print_many (char c, int iNo=1) 

{ 

for (int i=1; i<=iNo; i++) 

cout << c; 

} 

Funkcja print_many () wypisuje znak określoną liczbę razy. Jako parametry przyjmuje znak c oraz liczbę 

całkowitą iNo. Znak c jest drukowany iNo razy. Pętla for przechodzi od 1 do iNo i wypisuje c dla każdego 

obrotu pętli. Parametr iNo ma wartość domyślną 1, co oznacza, że jeśli do funkcji nie zostanie wysłana 

wartość całkowita, iNo otrzyma wartość 1. W ten sposób określasz wartość domyślną w nagłówku 

funkcji: 

int iNo = 1 

Wywołanie funkcji może odbywać się na dwa różne sposoby. Tutaj jest jeden: 

print_many („x”, 4); 



To wywołanie wysyła znak „x” i cyfrę 4 do funkcji. Ponieważ określamy wartość w wywołaniu, wartość 

domyślna parametru iNo zostanie zignorowana i zostanie użyta wartość 4. Dane wyjściowe będą: 

xxxx 

Oto inny sposób wywoływania funkcji: 

print_many („y”); 

W tym przypadku nie wysyłamy żadnej wartości całkowitej, więc zostanie użyta wartość domyślna 1. 

Znak „y” zostanie wydrukowany jeden raz: 

y 

Jedną rzeczą, o której należy pamiętać przy pierwszym użyciu deklaracji funkcji, a później definicji 

funkcji, jest to, że wartość domyślna parametru powinna być określona tylko w deklaracji funkcji, a nie 

powtarzana w nagłówku funkcji definicji funkcji. Tak powinno być napisane: 

void print_many (char c, int iNo = 1); 

void main () 

{ 

//… 

} 

void print_many (char c, int iNo) 

{ 

//… 

} 

Ponadto parametr o wartości domyślnej musi być ostatnim z listy parametrów. Nie można zamieniać 

parametrów c i iNo. 

6.19 Funkcje rekurencyjne 

Funkcja rekurencyjna to funkcja, która wywołuje się sama, tzn. Z wnętrza funkcji wywołuje się tę samą 

funkcję w instrukcji programu. Może to brzmieć jak nieskończona pętla. Kod musi oczywiście być 

skonstruowany z warunkiem przerwania serii wywołań. 

Oto podstawowa logika funkcji rekurencyjnej: 

func() 

{ 

//misc code 

if (…) 

return func(); 

else 

return 1; 



} 

Funkcja func () ma wywołanie do siebie w pierwszej instrukcji return. Wywołanie to będzie 

wykonywane tak długo, jak długo warunek jest spełniony, wielokrotnie. Ale kiedyś stwierdzenia 

poprzedzające instrukcję if muszą sugerować, że warunek if jest fałszywy. Następnie zwracana jest 

wartość 1 i rekurencyjne wywołania funkcji są przerywane. Funkcje rekurencyjne są najczęściej 

używane w aplikacjach matematycznych. Stworzymy funkcję rekurencyjną, która oblicza wydział liczby 

wysłanej do tej funkcji. Pewne powtórzenie twojej wiedzy matematycznej. Wydział jest oznaczony 

przez! Na przykład 5! (wydział 5) = 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Zaczynasz od liczby i wielokrotnie mnożysz przez 

liczbę o 1 mniejszą, aż dojdziesz do 1. Funkcja ma następujący nagłówek: 

int nfac (int n) 

Nazwa funkcji to nfac i jako parametr przyjmuje liczbę całkowitą. W konsekwencji pomnożymy n przez 

n-1, n-2, n-3 itd. Do 1. Wywołamy nfac () z numerem, który jest o 1 mniejszy niż numer użyty w 

poprzednim połączeniu. Tak więc funkcja musi mieć instrukcję if, która sprawdza, czy parametr n 

wynosi = 1. Jeśli tak, należy zwrócić liczbę 1, w przeciwnym razie funkcja powinna zostać wywołana 

ponownie, tym razem z parametrem n-1 jako faktycznym parametrem. 

Oto kod: 

int nfac(int n) 

{ 

if (n<=1) 

return 1; 

else 

return n * nfac(n-1); 

} 

Funkcja ma instrukcję if, która sprawdza, czy podany parametr ma wartość 1 lub mniej. Jeśli tak, 1 jest 

zwracane. W przeciwnym razie zwracany jest iloczyn n i wynik wywołania tej samej funkcji z 

parametrem n-1. Załóżmy, że używamy tego połączenia: 

iFaculty = nfac (4); 

Liczba 4 jest wysyłana jako parametr. 

Ponieważ 4 jest większe niż 1, mnożenie jest wykonywane: 4 * nfac (3). 

Wywołanie nfac (3) odpowiednio daje mnożenie 3 * nfac (2). 

Wywołanie nfac (2) daje mnożenie 2 * nfac (1). 

Wywołanie nfac (1) ma teraz rzeczywisty parametr 1, a ponieważ zapewnia prawdziwy warunek w 

instrukcji if, zwracane jest 1 i nie jest wykonywane więcej wywołań. 

Zatem wynikowe mnożenie wynosi 4 * 3 * 2 * 1, które jest przechowywane w zmiennej odbiorczej 

iFaculty. 



7 Pliki 

7.1 Wprowadzenie 

Prawdopodobnie zauważyłeś podczas uruchamiania naszych programów podczas kursu, każde 

uruchomienie rozpoczęło się od tego samego źródła, co poprzednie uruchomienie. Dane wprowadzone 

do programu znikają przy następnym uruchomieniu programu. Jest to oczywiście nie do przyjęcia. 

Musimy mieć możliwość zapisania danych wprowadzonych lub obliczonych podczas jednego cyklu, 

abyśmy mogli kontynuować tam, gdzie zatrzymaliśmy się ostatnim razem. Rozwiązaniem tego 

problemu jest zapisanie danych na dysku w plikach. W tej części omówimy podstawowe pojęcia 

dotyczące zarządzania plikami oraz tego, jak czytać i zapisywać pliki w C ++. W profesjonalnym 

programowaniu pewnego rodzaju relacyjne bazy danych są najczęściej używane do przechowywania 

danych. Tutaj będziemy przechowywać tylko dane w najprostszym formacie, a mianowicie plików 

tekstowych, które można odczytać i zaktualizować za pomocą prostego edytora tekstu, takiego jak 

program Notatnik. Aby móc obsługiwać pliki w C ++, potrzebujemy trochę wiedzy na temat strumieni, 

które najpierw omówimy w tej części. Następnie pokażemy, jak zadeklarować plik, otworzyć go, zapisać 

w nim dane, odczytać z niego i zamknąć. Zwykle powinieneś otwierać plik tak późno, jak to możliwe w 

programie i zamykać go tak wcześnie, jak to możliwe, ponieważ chcesz zminimalizować ryzyko utraty 

danych, utrzymując pliki otwarte tak krótko, jak to możliwe. Jeśli system ulegnie awarii, gdy plik jest 

otwarty, wynikiem może być uszkodzony plik, którego nie można odczytać. Następnie musisz wrócić 

do ostatniej kopii zapasowej pliku. 

7.2 Strumienie 

Gdy pliki są przetwarzane w C ++, komunikacja odbywa się między plikiem dysku twardego a 

programem poprzez strumień: 

 

Kiedy dane mają być odczytane z pliku dyskowego (infilacyjnego) do programu, przechodzi przez 

magazyn pośredni (instream), który działa jako bufor między dyskiem twardym a programem, w 

którym dane są w kolejce do odczytu do programu. Podobnie, gdy dane mają zostać zapisane z 

programu do pliku dyskowego (plik wyjściowy), najpierw są przechowywane w magazynie pośrednim 

(wyjściowym), zanim zostaną ostatecznie zapisane do pliku. Jako programista musisz tylko niepokoić 

się czytaniem z instream i pisaniem do outstream. System operacyjny dba o fizyczny odczyt i zapis pliku 

dyskowego. 

7.3 Czytanie ze strumienia 



Do tej pory czytałeś dane z klawiatury za pomocą instrukcji takich jak: 

cin >> cName; 

Powiedzieliśmy, że cin oznacza „konsolę”, czyli czytanie z klawiatury. Ale tak naprawdę dane zostały 

przesłane za pośrednictwem instream zwanego cin. To samo dotyczy czytania z instream. Załóżmy, że 

mamy instream o nazwie is i że jest on połączony z konkretnym plikiem na dysku. Następnie 

odczytujemy dane z instream za pomocą instrukcji takich jak: 

is >> cName; 

is >> dAmount; 

Odczytywanie danych z instream za pomocą operatora >> nazywa się „sformatowanym wejściem”, 

ponieważ dane z instream są automatycznie dostosowywane do typu danych zmiennej odbierającej. 

W niektórych sytuacjach dostosowanie danych do określonego typu danych nie jest możliwe, na 

przykład przy próbie odczytania liter do zmiennej całkowitej. Następnie wystąpi błąd w czasie 

wykonywania. Możesz także użyć „niesformatowanego wprowadzania”, co oznacza, że znaki są 

odczytywane z pliku dokładnie tak, jak są przechowywane, bez żadnych dostosowań. Oto przykład: 

char cName [30]; 

is.getline (cName, 29); 

Ostatnia instrukcja odczytuje do 29 znaków z instream, a znak zerowy jest wstawiany po ostatnim 

czytanym znaku. Operacja odczytu trwa do momentu osiągnięcia znaku końca linii. Załóżmy, że dane 

w pliku są przechowywane w linii (na przykład, jeśli dane wprowadzono za pomocą Notatnika, a po 

każdym wierszu naciśnięto Enter). Następnie odczytywana jest jedna linia na raz. Jeśli w bieżącym 

wierszu pliku jest mniej znaków niż 29, na przykład 17 znaków, znak null jest zapisywany na 18. pozycji. 

Jeśli w pliku znajduje się więcej niż 29 znaków, wprowadzanie danych jest przerywane po 29 znakach. 

Dlatego programista musi dokładnie sprawdzić, w jaki sposób dane są przechowywane w pliku, aby nie 

stracić ważnych informacji. 

7.4 Pisanie do strumienia 

Zapisywanie danych na wyjściu może również odbywać się na dwa sposoby: 

Sformatowane dane wyjściowe są wykonywane za pomocą instrukcji takich jak: 

os << cName; 

Zakładamy tutaj, że utworzono outstream o nazwie os i został on podłączony do określonego pliku na 

dysku. Instrukcja sugeruje, że znaki w zmiennej cName są zapisywane na wyjściu. Sformatowane dane 

wyjściowe oznaczają również, że masz możliwość kontrolowania układu danych, na przykład za 

pomocą funkcji width (). Porównaj rozdział „Zmienne”, w którym omówiliśmy sformatowane dane 

wyjściowe. Niesformatowane dane wyjściowe oznaczają, że znaki w zmiennej są zapisywane na wyjściu 

dokładnie w formacie, w którym są przechowywane w zmiennej, na przykład: 

os.put (c); 

os.write (cName, 30); 

Funkcja put() wypisuje znak, a mianowicie znak reprezentowany przez zmienną c, do zewnętrznego os. 

Funkcja write() zapisuje 30 znaków ze zmiennej cName do zewnętrznego systemu operacyjnego. 

7.5 Dołączanie pliku do strumienia 



Zanim będzie możliwe użycie instream lub outstream, musi zostać zadeklarowane i dołączone do pliku 

dyskowego. Wyrok: 

ifstream infile („address.txt”); 

deklaruje infile instream i dołącza go do pliku dyskowego o nazwie address.txt. ifstream to skrót od 

„strumienia plików wejściowych”. Ifstream można traktować jako typ danych podobny do liczby 

całkowitej lub podwójnej. Ale tak na prawdę, ifstream jest klasą, z której wywodzimy obiekt typu 

ifstream z nazwą obiektu infile. Po wykonaniu tej instrukcji strumień jest gotowy do operacji odczytu. 

Poniżej deklarujemy outstream: 

outstream outfile („newadr.txt”); 

Strumień nazywa się outfile i jest połączony z plikiem dyskowym o nazwie newadr.txt. ofstream to 

„strumień plików wyjściowych”. ofstream to także klasa, z której tworzymy plik wyjściowy obiektu. Po 

zakończeniu tej instrukcji wyjściowy jest gotowy do operacji zapisu. Jeśli plik newadr.txt istnieje, 

zostanie usunięty i zostanie utworzony nowy plik o tej samej nazwie. Wiele razy chcesz dodać dane na 

końcu istniejącego pliku bez niszczenia istniejących informacji. Odpływ jest następnie deklarowany w 

następujący sposób: 

outstream outfile („newadr.txt”, ios :: app); 

aplikacja jest skrótem od „append”. 

Aby powyższe deklaracje strumienia działały, musisz dołączyć plik fstream.h: 

#include <fstream.h> 

Aby umożliwić odczyt i zapis strumieni, musisz jak zwykle dołączyć plik iostream.h: 

#include <iostream.h> 

Po zakończeniu odczytu lub zapisu do strumieni zamykasz strumienie: 

infile.close (); 

outfile.close (); 

 

7.6 Kompletny program do zapisu 

Podsumowując nasze doświadczenia, stworzymy teraz prosty program do zapisu danych do pliku. 

Program odczyta nazwy produktów od użytkownika (klawiatury) i zapisze je w pliku o nazwie 

prodfile.txt. Zaczynamy od wykresu JSP: 



 

Najpierw deklarujemy outstream i dołączamy go do pliku prodfile.txt. Wprowadzanie nazw produktów 

z klawiatury odbywa się w pętli. Jak tylko nazwa produktu zostanie wprowadzona przez użytkownika, 

jest ona zapisywana na wyjściu. Po zakończeniu wejścia zamykamy wylot. Oto kod: 

 

#include<iostream.h> 

#include<fstream.h> 

void main() 

{ 

char cProd[30] = ""; 

ofstream outfile("prodfile.txt"); 

cout << endl << "Enter product, (only Enter to exit): "; 

cin.getline(cProd,29); 

while(cProd[0]!='\0') 

{ 

outfile << cProd << endl; 

cout << endl << "Enter product: "; 

cin.getline(cProd,29); 

} 

outfile.close(); 

} 

Najpierw dołączamy dwa pliki nagłówkowe iostream.h (aby umożliwić wejście i wyjście) i fstream.h 

(aby umożliwić zarządzanie strumieniem). W main () deklarujemy zmienną łańcuchową cProd używaną 

do przechowywania nazw produktów w programie. Następnie deklarujemy wyjściowy plik wyjściowy i 

dołączamy go do pliku dyskowego prodfile.txt. Wprowadzanie i wysyłanie odbywa się poprzez 

pierwsze odczytanie pierwszego produktu z klawiatury za pomocą funkcji cin.getline () przed 

uruchomieniem pętli while. Ponieważ warunek while sprawdza, czy zmienna cProd faktycznie 



przechowuje ciąg, zmienna ciąg cProd musi zawierać ciąg. Warunek while sprawdza, czy pierwszy znak 

zmiennej łańcuchowej cProd (cProd [0]) nie jest znakiem pustym. Gdyby tak było, użytkownik 

nacisnąłby klawisz Enter, nie wprowadzając żadnej nazwy produktu, a pętla zostaje przerwana. 

Pierwsza instrukcja w pętli wypisuje nazwę produktu na wyjściowy plik wyjściowy. Dwie kolejne 

instrukcje czytają nową nazwę produktu od użytkownika. Pętla zostaje zakończona, gdy użytkownik 

naciśnie klawisz Enter bez wprowadzania nazwy produktu. Odpływ jest następnie zamykany i operacja 

na pliku jest zakończona. Plik prodfile.txt zawiera teraz wiele nazw produktów. Po uruchomieniu 

programu prawdopodobnie chciałbyś sprawdzić wynik. Uruchom „Eksploruj” i znajdź plik prodfile.txt, 

który znajduje się w folderze projektu, w którym zapisany jest plik cpp, a może w podfolderze 

„Debuguj”, w zależności od ustawień programu Visual Studio. Kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić 

program Notatnik i wyświetlić zawartość pliku: 

 

7.7 Kompletny program do czytania 

Teraz stworzymy nowy program, który odczytuje dane z pliku prodfile.txt i drukuje informacje na 

ekranie. Zaczynamy od wykresu JSP: 

 

 

 



Najpierw deklarujemy instream i dołączamy go do pliku prodfile.txt. Odczytywanie i drukowanie na 

ekranie odbywa się w pętli, w której czytamy jeden produkt naraz z instream i drukujemy go na ekranie. 

Po zakończeniu zamykamy instream. Oto program: 

#include<iostream.h> 

#include<fstream.h> 

void main() 

{ 

char cProd[30] = ""; 

ifstream infile("prodfile.txt"); 

while(infile.getline(cProd,29)) 

cout << cProd << endl; 

infile.close(); 

} 

Uwzględniamy te same pliki nagłówków, co w poprzednim programie. W main () deklarujemy zmienną 

łańcuchową cProd używaną do przechowywania nazw produktów w programie. Następnie 

deklarujemy infile instream i dołączamy go do pliku dyskowego prodfile.txt. Pętla while ma warunek 

pomyślnego odczytu z instream. Jeśli tak, odczytany produkt jest drukowany na ekranie. Gdy w pliku 

nie ma już danych, operacja odczytu kończy się niepowodzeniem i pętla zostaje zakończona. Instream 

jest zamknięty. 

7.8 Nowa pozycja na końcu pliku 

Teraz pokażemy, jak dodać jeszcze jeden produkt na końcu pliku prodfile.txt. Rozwiązanie zapewnia 

następujący wykres JSP: 

 

Ten program czyta tylko jeden produkt. Ale umieszczając dane wejściowe z klawiatury i drukując na 

wyjściu w pętli, można uczynić program bardziej elastycznym, aby umożliwić wprowadzanie dowolnej 

liczby produktów. Najpierw odczytujemy nazwę produktu od użytkownika, następnie tworzymy plik 

wyjściowy i dołączamy go do pliku prodfile.txt, drukujemy produkt do pliku wyjściowego i zamykamy 

plik wyjściowy. Oto kod programu: 

#include<iostream.h> 

#include<fstream.h> 

void main() 

{ 



char cProd[30] = ""; 

cout << "Enter new product: "; 

cin.getline(cProd,29); 

ofstream outfile("prodfile.txt",ios::app); 

outfile << cProd << endl; 

outfile.close(); 

} 

Używamy takich samych plików dołączanych jak poprzednio. W main () pytamy użytkownika o nowy 

produkt. Następnie deklarujemy wyjściowy plik wyjściowy i dołączamy go do pliku dyskowego 

prodfile.txt. Zauważ, że używamy ios :: app, aby istniejące dane były przechowywane, a nowe dane 

dodawane na końcu pliku. Następnie drukujemy wprowadzony produkt na wyjściu i zamykamy wylot. 

Jeśli zaznaczysz plik prodfile.txt w Notatniku, zobaczysz na końcu jeszcze jeden produkt: 

 

7.9 Produkty i ceny 

Teraz odtworzymy plik prodfile.txt, aby przechowywać zarówno identyfikatory produktów, jak i ceny 

wielu produktów. Struktura pliku będzie: 

Product id 

Price 

Product id 

Price 

Cena każdego produktu jest podana po numerze identyfikacyjnym produktu. Program będzie podobny 

do tego używanego do zapisu do pliku: 

#include<iostream.h> 

#include<fstream.h> 

void main() 

{ 



int iProdId = 1; 

double dPrice; 

ofstream outfile("prodfile.txt"); 

while(iProdId !=0) 

{ 

cout << endl << "Enter product id: "; 

cin >> iProdId; 

cout << " ...and price: "; 

cin >> dPrice; 

if(iProdId > 0) 

outfile << iProdId << endl << dPrice << endl; 

} 

outfile.close(); 

} 

Używamy takich samych plików dołączanych jak poprzednio. W main() deklarujemy zmienną iProdId 

używaną do przechowywania identyfikatorów produktu w programie. Jest inicjowany na 1 w celu 

uruchomienia pętli while z prawidłową wartością iProdId. Zmienna dPrice będzie zawierać ceny 

produktów. Deklarujemy również wyjściowy plik wyjściowy i dołączamy go do pliku dyskowego 

prodfile.txt. Pętla while odczytuje od użytkownika identyfikatory produktu i ceny i drukuje je na 

wyjściu. Warunek while sprawdza, czy istnieje poprawny identyfikator produktu różny od zera. Jeśli 

tak, użytkownik jest monitowany o identyfikator produktu i cenę. Jeśli identyfikator produktu jest 

większy od zera, informacja jest zapisywana do wyjściowego pliku wyjściowego. Zauważ, że drukujemy 

również endl po każdej wartości, co powoduje, że każdy element informacji jest drukowany w osobnej 

linii. Ten sposób przechowywania danych w pliku ułatwia drukowanie i czytanie z punktu widzenia 

programowania. Unikaj kilku wartości w wierszu! 

Po zakończeniu pętli wylot jest zamknięty. Patrząc na plik w Notatniku, możesz dowiedzieć się o 

strukturze 

 



Najpierw jest identyfikator produktu 2345, a następnie cena tego produktu 245,5. Potem przychodzi 

następny produkt itp. 

7.10 Wyszukaj cenę produktu 

Teraz użyjemy nowego pliku prodfile.txt, aby znaleźć cenę produktu określoną przez użytkownika. 

Pracochłonne w tego rodzaju plikach jest to, że zawsze musimy zacząć czytać od początku pliku, aż 

znajdziemy odpowiedni produkt. Wtedy też łatwo możemy znaleźć odpowiednią cenę. Najpierw 

podajemy wykres JSP: 

 

 

Najpierw tworzymy instream, a następnie użytkownik jest monitowany o identyfikator wyszukiwanego 

produktu. Pętla „Search prod” odczytuje jeden identyfikator produktu i cenę na raz z InStream. Jeśli 

jest to identyfikator szukanego produktu, to cena jest wyświetlana  Po pętli sprawdzamy, czy 

znaleziono poprawny identyfikator produktu. Jeśli nie, drukowany jest tekst błędu. Wreszcie 

zamykamy instream. Oto kod programu: 

#include <iostream.h> 

#include <fstream.h> 

void main() 

{ 

int iProdId, iSrch, iFound=0; 

double dPrice; 

ifstream infile("prodfile.txt"); 

cout << "Enter product id: "; 

cin >> iSrch; 

while(infile >> iProdId >> dPrice) 



{ 

if (iProdId == iSrch) 

{ 

cout << "The price is " << dPrice; 

iFound=1; 

break; 

} 

} 

if (!iFound) 

cout << "Product missing"; 

infile.close(); 

} 

Najpierw w programie deklarujemy zmienne iProdId używane do przechowywania identyfikatora 

produktu odczytanego z instream, iSrch dla identyfikatora wyszukiwanego produktu, iFound, który jest 

wskaźnikiem zapamiętywania, czy identyfikator produktu został znaleziony. Wartość 0 oznacza, że nie 

znaleźliśmy właściwego produktu, a 1 oznacza, że go znaleźliśmy. Zmienna dPrice służy do ceny 

odczytanej z instream. Następnie tworzony jest instream i dołączany do pliku dyskowego prodfile.txt. 

Wyszukiwany identyfikator produktu jest odczytywany przez użytkownika i zapisywany w zmiennej 

iSrch. Pętla while odczytuje produkty i ceny z instream. Warunek while odczytuje jeden identyfikator 

produktu i odpowiednią cenę z instream. Dopóki są dane do odczytu, pętla trwa. Po odczytaniu 

produktu i ceny instrukcja if sprawdza, czy odpowiada on identyfikatorowi szukanego produktu. Jeśli 

tak, cena jest drukowana, zmienna iFound jest ustawiona na 1, a pętla zostaje zakończona. Jeśli pętla 

może się zakończyć, tj. Jeśli wszystkie produkty zostały odczytane bez znalezienia poprawnego 

identyfikatora, zmienna iFound nadal będzie miała wartość 0. Po pętli instrukcja if sprawdza, czy iFound 

nadal wynosi 0. iFound = 1 oznacza „prawda „, iFound = 0 oznacza„ fałsz ”,! iFound = 1 (nie znaleziono) 

oznacza„ prawda ”. Dlatego jeśli „nie znaleziono” jest prawdą, drukowany jest komunikat o błędzie 

dotyczący brakującego produktu. Wreszcie instream jest zamknięty. 

7.11 Sortowanie pliku w pamięci 

Nie możemy zakładać, że produkty zostaną posortowane w pliku. Ale na wydruku na ekranie chcemy 

posortowaną listę produktów. Stworzymy program, który wczyta wszystkie produkty z pliku do tablicy, 

posortuje tablicę, a następnie wydrukuje posortowaną tablicę. Wracamy teraz do pierwszego pliku 

produktu, a mianowicie tego, który zawiera tylko nazwy produktów. Prawdopodobnie przy mniejszych 

poprawkach osiągniesz ten sam wynik w późniejszej wersji pliku. Program wczyta wszystkie nazwy 

produktów do tablicy (dwuwymiarowa tablica znaków). Sortowanie odbywa się za pomocą funkcji. Po 

posortowaniu według funkcji, funkcja main () wydrukuje posortowaną listę. Oto pierwszy wykres JSP 

dla funkcji main (): 



 

 

Najpierw tworzymy instream. Odczytywanie produktów do tablicy odbywa się w pętli, w której 

zwiększamy liczbę pozycji dla każdego pojedynczego odczytu. W ten sposób śledzimy liczbę 

odczytanych produktów. Ta liczba jest potrzebna funkcji Sortuj, aby móc sortować. Drukowanie 

posortowanej tablicy odbywa się również w pętli. Wykres JSP dla funkcji Sort wygląda następująco: 

 

 

Prawdopodobnie rozpoznajesz algorytm sortowania z części Tablice. Oto kod programu. 

#include <iostream.h> 

#include <fstream.h> 

#include <string.h> 

void sort(char cList[][30], int n); 

void main() 



{ 

int i=0, j, iNo; 

char cProd[50][30]; 

ifstream infile("prodfile.txt"); 

while(infile.getline(cProd[i],29)) 

i++; 

iNo=i; 

infile.close(); 

sort(cProd,iNo); 

for(j=0; j<iNo; j++) 

cout << cProd[j] << endl; 

} 

void sort(char cList[][30], int n) 

{ 

int v,h; 

char temp[30]; 

for(v=0; v<n-1; v++) 

{ 

for(h=v+1; h<n; h++) 

if(strcmp(cList[h],cList[v])<0) 

{ 

strcpy(temp, cList[v]); 

strcpy(cList[v], cList[h]); 

strcpy(cList[h],temp); 

} 

} 

} 

Pliki dołączające to iostream.h dla danych wejściowych i wyjściowych, fstream.h dla strumieni i string.h 

dla funkcji łańcuchowych. Ponadto deklarujemy również funkcję sort (). W main () deklarujemy 

zmienną i, która jest inicjowana na 0 i która będzie kumulować liczbę odczytanych produktów, zmienną 

j używaną jako licznik pętli oraz zmienną iNo, która ostatecznie przechowuje liczbę produktów. 

Ponadto deklarujemy dwuwymiarową tablicę cProd, która będzie używana do przechowywania nazw 

produktów. Tworzymy także infile instream, który jest dołączony do pliku dyskowego prodfile.txt. Pętla 



while zarządza odczytywaniem nazw produktów do tablicy. Warunek while jest spełniony, o ile istnieją 

dane do odczytania z instream. W pierwszym zwoju pętli i wynosi = 0 zgodnie z inicjacją na początku 

programu. Dlatego pierwszy produkt jest przechowywany w pozycji cProd [0]. Pętla zwiększa wartość 

i do 1, a następny produkt jest przechowywany w cProd [1] itd. Po pętli zapisujemy wartość i, tj. Liczbę 

odczytanych produktów, w zmiennej iNo, a następnie zamykamy instream. Następnie wywołujemy 

funkcję sort () i wysyłamy tablicę i iNo. Po operacji sortowania drukujemy tablicę w ostatniej pętli for. 

Funkcja sort () przyjmuje tablicę i liczbę produktów jako parametry. Zauważ, że n jest indeksem 

ostatniego elementu tablicy. W funkcji deklarujemy, że v i h mają być używane jako indeksy w tablicy, 

gdy porównywane są dwa elementy. Deklarujemy również temperaturę tablicy łańcuchowej, która jest 

używana w trójkątnej wymianie elementów tablicy. Zewnętrzna pętla for z v jako licznikiem pętli 

przechodzi od 0 do n-1, tj. Od pierwszej do następnej ostatniej pozycji tablicy. Wewnętrzna pętla for 

przechodzi od pozycji po v do ostatniej pozycji tablicy. Wewnątrz wewnętrznej pętli for porównujemy 

element h do elementu v za pomocą funkcji strcmp (), co daje wynik ujemny, jeśli element h jest 

mniejszy niż element v. W takim przypadku elementy będą wymieniać pozycje, które są tworzone w 

wymiana trójkątna za pomocą temp. tablicy ciągów Po zakończeniu pętli tablica została posortowana. 

Pamiętaj, że gdy tablica jest wysyłana jako parametr do funkcji, jest zawsze wykonywana jako parametr 

referencyjny, więc funkcja działa na tym samym obszarze pamięci, który jest używany przez tablicę w 

main (). W rezultacie tablica nie musi być zwracana z funkcji. 

Zmiana zawartości pliku typu używanego w naszych programach jest dość kłopotliwa. Powodem jest 

to, że można odczytać plik tylko od początku do końca. Nie można przeskoczyć do żądanej pozycji w 

pliku i zmienić informacji. W rezultacie będziesz mieć oryginalny plik jako plik wejściowy i nowy plik 

jako plik wyjściowy. Odczytujesz dane z pliku wejściowego i drukuje do pliku wyjściowego. Po dotarciu 

do pozycji w pliku, który ma zostać zmieniony, po przeczytaniu informacji wejściowych zmieniasz 

wartość i drukujesz do pliku wyjściowego. Następnie będziesz musiał kontynuować pozycję po 

elemencie z pliku infile i drukować do pliku outfile, dopóki wszystkie informacje nie zostaną przesłane. 

Na koniec usuwasz oryginalny plik i zmieniasz nazwę nowego pliku, aby była równa nazwie 

oryginalnego pliku. Informacje zostały następnie zaktualizowane. Zakładamy teraz, że nasz plik 

produktu zawiera identyfikator produktu i ceny dla każdego produktu. Użytkownik jest monitowany o 

identyfikator produktu i nową cenę dla tego produktu. W tym celu rysujemy wykres JSP: 

 

Najpierw tworzymy instream dla oryginalnego pliku i outstream dla nowego, który do tej pory jest 

pusty. Następnie użytkownik jest monitowany o aktualizację identyfikatora produktu. Następnie 



używamy pętli, aby odczytać identyfikator produktu i ceny z oryginalnego pliku. Identyfikator produktu 

jest porównywany z tym wprowadzonym przez użytkownika. Jeśli wartość jest równa, użytkownik jest 

monitowany o nową cenę, w przeciwnym razie zostanie użyta stara cena. Identyfikator produktu i cena 

są następnie drukowane na wyjściu. Strumienie są zamknięte, a na końcu programu usuwamy stary 

plik i zmieniamy nazwę nowego pliku na starą nazwę. Oto kod programu: 

#include <iostream.h> 

#include <fstream.h> 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

int iSrch, iProdId; 

double dPrice; 

ifstream infile("prodfile.txt"); 

ofstream outfile("temp.txt"); 

cout << "Specify product id: "; 

cin >> iSrch; 

while(infile >> iProdId >> dPrice) 

{ 

if (iProdId == iSrch) 

{ 

cout << "Specify the new price: "; 

cin >> dPrice; 

} 

outfile << iProdId << endl << dPrice << endl; 

} 

infile.close(); 

outfile.close(); 

remove("prodfile.txt"); 

rename("temp.txt", "prodfile.txt"); 

} 

Pliki dołączane są zwykle, z wyjątkiem tego, że potrzebujemy również pliku stdio.h, aby móc usuwać i 

zmieniać nazwy plików. W main() deklarujemy zmienną iSrch, która ma być używana dla identyfikatora 

produktu wprowadzonego przez użytkownika, iProdId dla identyfikatora produktu odczytanego z pliku 

i dPrice dla cen z pliku. Następnie tworzymy instream, który jest dołączany do oryginalny plik 



prodfile.txt i plik wyjściowy, który jest dołączony do nowego pliku, temp.txt. Następnie użytkownik jest 

monitowany o identyfikator wyszukiwanego produktu. Pętla while odczytuje identyfikator produktu i 

cenę z instream, o ile istnieją dane. Każdy identyfikator produktu jest sprawdzany w instrukcji if 

względem identyfikatora produktu określonego przez użytkownika. Jeśli wartość jest równa, 

użytkownik jest monitowany o nową cenę, która jest przechowywana w zmiennej dPrice, tzn. Stara 

cena jest zastępowana nową. Następnie identyfikator produktu i cena są zapisywane na wyjściu. Po 

zakończeniu pętli while wszystkie produkty zostały przeniesione do nowego pliku, a żądana cena 

została zaktualizowana. Po zakończeniu pętli while strumienie są zamykane, stary plik jest usuwany 

przez funkcję remove (), a nowy plik temp.txt zostaje przemianowany na prodfile.txt przez funkcję 

rename(). 

7.13 Kopiowanie plików 

Kopiowanie pliku można wykonać tą samą metodą, co w poprzednim programie, z wyjątkiem tego, że 

żadna cena nie jest aktualizowana, a oryginalny plik nie jest usuwany. Pokażemy jednak skrót do 

kopiowania pliku o nazwie określonej przez użytkownika. Kopia danych jest wykonywana przez funkcję 

rdbuf (), która w jednej operacji odczytuje wszystkie dane z oryginalnego pliku bez potrzeby wybierania 

elementu w pętli. Najpierw podajemy wykres JSP: 

 

Najpierw użytkownik jest monitowany o nazwę nowego pliku. Następnie tworzymy instream dla 

oryginalnego pliku i outstream dla nowego pliku. Następnie sprawdzamy, czy tworzenie wyjściowe 

zakończyło się powodzeniem. Może się zdarzyć, że użytkownik wprowadzi znaki niedozwolone w 

nazwach plików. Jeśli tak, otrzymamy błąd w czasie wykonywania. W przypadku błędu drukujemy 

komunikat o błędzie. Jeśli jednak wszystko jest w porządku, kopiujemy wszystkie dane. Wreszcie 

zamykamy strumienie. Oto kod programu: 

#include <iostream.h> 

#include <fstream.h> 

#include <stdio.h> 

void main() 

{ 

char cNewName[12]; 

cout << "Specify new file name: "; 



cin >> cNewName; 

ifstream infile("prodfile.txt"); 

ofstream outfile(cNewName); 

if (!outfile) 

{ 

cout << "The file could not be created"; 

} 

else 

{ 

outfile << infile.rdbuf(); 

} 

outfile.close(); 

infile.close(); 

} 

Pliki dołączające to iostream.h dla danych wejściowych i wyjściowych, fstream.h dla zarządzania 

strumieniem oraz stdio.h, aby umożliwić korzystanie z funkcji rdbuf(). W main () pytamy użytkownika 

o nową nazwę pliku, która jest przechowywana w zmiennej cNewName. Następnie tworzymy instream, 

który jest dołączony do pliku dyskowego prodfile.txt, i plik wyjściowy, który jest dołączony do pliku 

dyskowego o nazwie podanej przez użytkownika. Zauważ, że cNewName nie jest ujęte w cudzysłowy, 

ponieważ jest zmienną, a nie konkretnym ciągiem. Instrukcja if sprawdza, czy tworzenie wyjściowe 

powiodło się. Jeśli tak, zmienny plik wyjściowy zawiera adres pliku wyjściowego obiektu. Jeśli to się nie 

powiedzie, adres wynosi = 0. Oznacza to, że !outfile ma wartość true, jeśli adres wynosi 0. W takim 

przypadku drukujemy komunikat o błędzie dla użytkownika. W przeciwnym razie, tj. Jeśli można 

utworzyć wyjściowy, używamy funkcji rdbuf (), aby skopiować wszystkie dane w jednej operacji z infile 

do outfile. Wreszcie strumienie są zamknięte. Po uruchomieniu programu możesz za pomocą 

„Eksploruj” sprawdzić nowy plik. 



8 Wskaźniki 

8.1 Wprowadzenie 

Wskaźnik jest specjalnym rodzajem zmiennej, która zawiera adres pamięci na przykład liczbę zamiast 

bezpośredniego odniesienia do liczby. Oznacza to objazd wartości przez adres pamięci. Może się to 

wydawać niepotrzebnie skomplikowane, ale implikuje szereg korzyści, takich jak na przykład bardziej 

wydajny kod programu, szybsze wykonanie i oszczędność pamięci. Zwłaszcza w programowaniu 

obiektowym zyskujesz te zalety podczas kopiowania obiektów lub wysyłania obiektów do funkcji. 

Programowanie obiektowe wykracza jednak poza zakres tego kursu. Koncepcja wskaźnika jest unikalna 

dla C ++. Nie jest na przykład obecny w językach programowania Visual Basic lub Java. W rezultacie C 

++ może wydawać się bardziej skomplikowany niż inne języki. W tej części zdobędziemy podstawową 

wiedzę na temat wskaźników. Nauczymy się, jak używać wskaźników do różnych typów danych, jak 

deklarować wskaźniki i przypisywać wartości. Przeanalizujemy analogię między wskaźnikami i tablicami 

oraz sposób ich użycia wskaźniki jako parametry funkcji. Wreszcie dotkniemy dynamicznej alokacji 

pamięci podmiotu, która w rzeczywistości nie jest ściśle związana ze wskaźnikami, ale nadal często jest 

używana w połączeniu ze wskaźnikami. 

8.2 Co to jest wskaźnik 

Wskaźnik jest specjalną zmienną, która może zawierać tylko adres pamięci podstawowej. Ta lokalizacja 

pamięci z kolei zawiera pewną wartość. 

Przeanalizujmy najpierw sytuację wspólnej zmiennej: 

 

Na powyższym rysunku mamy zmienną iNumber, która zawiera rzeczywistą wartość zmiennej, w 

naszym przykładzie 34. Teraz skupmy się na odpowiednim wskaźniku: 

 

Na powyższym rysunku mamy wskaźnik o nazwie pNumber. Zawiera adres w pamięci podstawowej. 

Jeśli pójdziemy pod ten adres, w naszym przykładzie jest liczba 23. 

8.3 Deklaracja wskaźnika 

Poniżej deklarujemy zmienną wskaźnikową pNumber: 

int * pNumber; 

Gwiazdka (*) wskazuje, że jest to wskaźnik. int * oznacza, że jest to wskaźnik do wartości całkowitej. 

Zawsze należy określić typ danych wskazywany przez zmienną wskaźnika. Poniżej deklarujemy 

wskaźnik do podwójnej wartości: 



double *pPrice; 

Poniżej deklarujemy wskaźnik do wartości char: 

char *pChr; 

Możesz również umieścić przestrzeń przed gwiazdką. Powyższe deklaracje można zapisać: 

int * pNumber; 

double *pPrice; 

char * pChr; 

Możesz użyć obu wariantów. 

8.4 Przypisywanie wartości do wskaźników 

Zwykłej zmiennej, powiedzmy iNo, przypisuje się wartość w zwykły sposób: 

int iNo = 23; 

Aby uzyskać adres zmiennej iNo, używamy operatora &. Wyrażenie & iNo podaje adres zmiennej iNo. 

W deklaracji możesz określić lokalizację pamięci, na którą ma wskazywać zmienna wskaźnikowa: 

int * pNumber = & iNo; 

Tutaj tworzymy zmienną wskaźnikową o nazwie pNumber i przypisujemy do niej adres zmiennej iNo. 

Zmienna iNo i zmienna wskaźnika pNumber wskazuje teraz na tę samą lokalizację pamięci, co oznacza 

wartość 23. Zwróć uwagę, że w deklaracji wskaźnika nie można bezpośrednio przypisać stałej wartości: 

int *pNumber = 23; //źle 

ponieważ obecnie nie ma określonej lokalizacji pamięci wskazanej przez pNumber. Jednak gdy 

pNumber ma adres pamięci, możemy zmienić wartość w lokalizacji wskazanej przez pNumber: 

*pNumber = 25; 

Tutaj musimy pamiętać, aby używać gwiazdki wraz z nazwą zmiennej wskaźnikowej. Następnie 

program rozumie, że jest to wartość, którą należy zmienić. Porównaj to z tym błędnym stwierdzeniem: 

pNumber = 25; //źle 

Oznaczałoby to, że zaktualizowaliśmy adres wskazany przez pNumber. Wskazany zostałby adres 25, co 

oczywiście jest błędne. Wprowadziliśmy dwa operatory w związku ze wskaźnikami: * oznacza „treść” 

a & oznacza „adres do” W ten sam sposób możemy napisać: 

// zwykła zmienna: 

double dPrice = 34,75; 

// zmienna wskaźnikowa o tym samym adresie jak 

// dCena: 

double * pPrice = & dPrice; 

// zmień cenę: 



* p Cena = 45,25; 

// zwykła zmienna: 

char cChr = „x”; 

// wskaźnik o tym samym adresie co cChr: 

char * pChr = & cChr; 

// zmień znak: 

* pChr = „y”; 

Podczas drukowania wartości wskazywanej przez zmienną wskaźnikową używasz: 

cout << * pNumber; // drukuje 25 

Oznacza to „wydrukuj zawartość pNumber”. 

Aby wydrukować adres wskazany przez zmienną wskaźnika, którą piszesz:  

cout << pNumer; // drukuje adres, np. 0x0066FDF0 

Wydrukowany adres jest w formacie szesnastkowym. Zwykle nie musimy zawracać sobie głowy 

dokładnym adresem. Jedyną rzeczą do zapamiętania jest to, czy mamy na myśli „adres do” czy „treść”. 

8.5 Adresy i wskaźniki char 

Przyjrzymy się teraz, jak działają wskaźniki w połączeniu ze zmiennymi łańcuchowymi, tj. Tablicami 

typu char. Deklarujemy tablicę łańcuchów o nazwie cName: 

char cName [] = "John Smith"; 

Następnie deklarujemy wskaźnik char o nazwie pName, który wskazuje ten sam tekst co treść cName. 

char * pName = cName; 

Dlaczego nie użyliśmy operatora & przed cName, jak w poprzednim przykładzie? Wyjaśnienie jest takie, 

że tablica faktycznie jest wskaźnikiem. Gdy używana jest nazwa tablicy, cName, jest interpretowana 

jako wskaźnik do pierwszego elementu tablicy. Więc pisząc oświadczenie: 

pName = cName; 

oznacza to, że pozwalamy wskaźnikowi pName uzyskać ten sam adres, co wskaźnik (tablica) cName. 

8.6 cout i char Wskaźniki 

Funkcja drukowania cout ma pewne cechy szczególne, które powinieneś wiedzieć podczas drukowania 

ciągów. Wynik: 

cout << pName; 

powinien faktycznie wydrukować adres w formacie szesnastkowym pName. Ale cout dokonuje 

reinterpretacji. Pobiera zawartość w miejscu pamięci wskazanym przez pName, tj. Znak „J”, i drukuje 

znak po znaku, aż do znalezienia znaku pustego. Oznacza to, że wydrukowano całą nazwę „John Smith”. 

Porównaj oświadczenie: 

cout << cNamn; 



co daje ten sam wynik, który omówiliśmy w rozdziale Strings. Wyrok: 

cout <<  pName; 

poprawnie wyświetla zawartość miejsca w pamięci wskazanego przez pName, ale zajmuje tylko ten 

znak. Oznacza to, że drukowane jest tylko „J”. Wyrok: 

cout << & pName; 

wypisuje adres lokalizacji w pamięci, w której zapisany jest pName. 

Wynik 

cout << & cName; 

wypisuje adres miejsca w pamięci, w którym zapisana jest nazwa „John Smith”. 

8.7 Program cenowy ze wskaźnikami 

Teraz stworzymy program, który odczytuje ilość i cenę jednostkową produktu od użytkownika oraz 

nazwę użytkownika. Następnie program obliczy całkowitą cenę produktu i wydrukuje na ekranie 

osobistą notatkę cenową. Użyjemy zmiennych wskaźnikowych. Proces logiczny zapewnia następujący 

wykres JSP: 

 

Oto kod: 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

//Declare variables and corresponding pointers 

//Set the pointers to point to the address of the 

//corresponding variable 

int iNo; 

int* pNo = &iNo; 

double dPrice, dTotal; 

double* pPrice = &dPrice; 

double* pTotal = &dTotal; 

char cName[20]; 



char* pName = cName; 

//Read data and store in the pointer variables 

cout << "Enter your name: "; 

cin.getline(pName, 19); 

cout << "Enter quantity and unit price: "; 

cin >> *pNo >> *pPrice; 

//Calculate total 

*pTotal = *pNo * *pPrice; 

//Printout of personal price note 

cout << "Dear " << pName << ", your price is " << 

*pTotal << " kr." << endl; 

} 

Powiedzmy, że wpisujemy „John Smith”, ilość 5 i cenę jednostkową 12. Wtedy wydruk będzie: 

Drogi Johnie Smith, twoja cena to 60 kr. 

8.8 Arytmetyka wskaźnika 

Przez arytmetykę wskaźnika rozumiemy, jak zwiększać i zmniejszać wskaźnik, tj. Jak sprawić, aby 

wskaźnik do tablicy przesuwał się krok po kroku od elementu do elementu. 

Powiedzmy, że mamy tablicę liczb całkowitych: 

int iNos [] = {5, 12, 3, 24, 125, 8}; 

Tutaj zadeklarowaliśmy, że tablica iNos zawiera sześć elementów. Załóżmy, że liczba całkowita zajmuje 

4 bajty w pamięci roboczej. Jeśli pierwsza liczba całkowita (5) jest zapisana w adresie pamięci 2000, to 

następna liczba całkowita (12) zostanie zapisana w adresie pamięci 2004, trzecia w 2008 roku itp. Teraz 

deklarujemy wskaźnik liczby całkowitej wskazujący pierwszy element tablicy : 

int *pNos = iNos; 

pNos ma teraz wartość 2000 (adres pierwszego elementu w tablicy). Możemy teraz wykonać 

następującą arytmetykę wskaźnika: 

pNos ++; 

co oznacza, że pNos jest zwiększone o 1. Być może oszuka cię przekonanie, że pNos ma teraz wartość 

2001. Ale tak nie jest. Ponieważ zadeklarowaliśmy pNos jako wskaźnik do liczby całkowitej, system wie, 

że każda liczba całkowita wymaga czterech bajtów, a pNos jest konsekwentnie zwiększany o 4, co 

powoduje, że nową wartością pNos jest rok 2004. Oznacza to, że pNos wskazuje teraz na drugi element 

tablicy . Jeśli tablica zostałaby zadeklarowana jako podwójna, a pNos zadeklarowany jako wskaźnik 

podwojony, system wie, że każda podwójna liczba zajmuje 16 bajtów, a stopniowe zwiększanie 

zwiększyłoby 16 do pNos. W konsekwencji typ danych wskazywany przez wskaźnik ma ogromne 

znaczenie przy stosowaniu arytmetyki wskaźnika. Sytuację z liczbami całkowitymi podsumowuje 

następujący rysunek: 



 

Nie stworzymy w pełni funkcjonalnego programu do obliczania podatków, ale obliczamy odliczenia 

podatkowe dla pewnej liczby miesięcznych wynagrodzeń w oparciu o ustalone odsetki podatkowe. 

Przechowujemy szereg miesięcznych wynagrodzeń w jednym szeregu, a odpowiadające im odsetki 

podatkowe w innym. Mnożymy każde wynagrodzenie przez odpowiedni procent podatku, co daje 

kwotę odliczenia podatku. Każda pensja i procent podatku są następnie drukowane w formacie tabeli. 

Wykorzystamy arytmetykę wskaźnika do przemieszczania się między przedmiotami w tablicach. Logikę 

programu objaśnia następujący wykres JSP: 

 

Najpierw inicjujemy tablice z pensjami i odsetkami podatkowymi. Podczas drukowania tabeli 

przeglądamy jeden element na raz z tablic i drukujemy wynagrodzenie i odpowiadający mu podatek, 

który jest obliczany poprzez pomnożenie wynagrodzenia przez procent podatku. Następnie 

zwiększamy oba wskaźniki, aby przejść do następnego wynagrodzenia i procent podatku. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <iomanip.h> 

void main() 

{ 

int iSal[] = {14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000}; 

int* pSal = iSal; 

double dTax[] = {0.32, 0.34, 0.35, 0.36, 0.365, 0.37}; 

double* pTax = dTax; 



cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2); 

cout << " Salary Tax" << endl; 

for (int i=0; i<6; i++) 

{ 

cout << setw(8) << *pSal << setw(10) << (*pSal * 

*pTax) << endl; 

pTax++; 

pSal++; 

} 

} 

Pliki dołączane to iostream.h dla danych wejściowych i wyjściowych oraz iomanip.h, aby móc 

sformatować wydruk w ładną tabelę. W main () inicjujemy tablicę iSal z kilkoma wynagrodzeniami, a 

tablicę dTax z pewnymi procentami podatków. Deklarujemy również wskaźnik pSal, który jest 

ustawiony tak, aby wskazywał na pierwszy element tablicy iSal, oraz wskaźnik pTax dla tablicy dTax. 

Pierwsza instrukcja cout naprawia przecinek dziesiętny i podaje dwa miejsca po przecinku. Druga 

instrukcja cout drukuje nagłówek  tabeli. Pętla for zmienia się od 0 do 5, tj. Tyle tur, ile jest elementów 

w tablicach. Instrukcja cout ustawia szerokość drukowanych liczb za pomocą funkcji setw (), drukuje 

wynagrodzenie za pomocą wskaźnika i mnoży wynagrodzenie przez procent podatku i drukuje wynik. 

Pamiętaj, że używamy gwiazdek przed wskaźnikami, aby uzyskać „treść”. Po instrukcji cout zwiększamy 

dwa wskaźniki o 1, tzn. Przesuwamy wskaźniki do następnego elementu tablic. Program automatycznie 

zapamiętuje, że jeden ze wskaźników jest wskaźnikiem liczb całkowitych, a drugi jest podwójny i 

przenosi odpowiednią liczbę bajtów w pamięci podstawowej. 

8.10 Funkcje i wskaźniki 

Wiele razy używasz wskaźników jako parametrów funkcji. Oznacza to, że wysyłasz adres pamięci do 

funkcji zamiast wysyłać wszystkie dane. Zwłaszcza w programowaniu obiektowym, gdy chcesz wysłać 

obiekt do funkcji o wielkości kilku MB, wielką zaletą jest wysyłanie tylko adresu pamięci. Oszczędza 

zarówno pamięć, jak i czas. 

Możesz pamiętać z rozdziału Funkcje, że możliwe było przesłanie parametrów referencyjnych do 

funkcji, co oznacza, że wysyłasz adres do wartości zamiast do samej wartości. Jest to bardzo podobne 

do wysyłania wskaźników. Zaletą wskaźników jest jednak to, że można stosować arytmetykę 

wskaźników, co daje bardziej zwarty kod. Należy jednak pamiętać, że jeśli wyślesz wskaźnik do funkcji, 

a funkcja zaktualizuje wartość, wartość zostanie zaktualizowana również po zakończeniu funkcji. 

Niezamierzonej aktualizacji wartości można jednak zapobiec za pomocą słowa kluczowego const. 

Więcej o tym później. Stworzymy funkcję, która wyszukuje określony znak, na przykład @, w ciągu, aby 

sprawdzić, czy jest to adres e-mail. Ciąg jest wysyłany jako wskaźnik do funkcji find (). Pętla for w funkcji 

przechodzi przez ciąg znaków, znak po znaku i sprawdza, czy jest to @. Jeśli znaleziono @, odpowiedni 

tekst jest drukowany na ekranie. Zaczynamy od wykresu JSP: 



 

Oto kod: 

void find (char * str) 

{ 

dla (int p = 0; p <8; p ++) 

{ 

if (* str == '@') 

cout << „To adres e-mail”; 

str ++; 

} 

} 

Funkcja przyjmuje parametr str, który jest wskaźnikiem do zmiennej char. Oznacza to, że nie wysyłamy 

całego ciągu, a jedynie adres do pierwszego znaku ciągu. Pętla for zmienia się od 0 do 7, co jest 

ograniczeniem, ale zrobiliśmy to tak prosto, jak to możliwe, aby zilustrować użycie wskaźników. 

Instrukcja if sprawdza, czy treść ciągu adresu to znak @. Jeśli tak, drukowany jest odpowiedni tekst. Na 

końcu pętli wskaźnik jest zwiększany o 1, tzn. Jest ustawiony tak, aby wskazywał następny znak. 

Napiszemy teraz cały program, w którym użytkownik zostanie poproszony o tekst, który zostanie 

wysłany do funkcji. Najpierw wykres JSP: 

 



Oto kod: 

#include <iostream.h> 

void find(char* str); 

void main() 

{ 

char cString[9]; 

char* pString=cString; 

cout << "Enter a text: "; 

cin.getline(cString, 8); 

find(pString); 

} 

void find(char* str) 

{ 

for (int p=0; p<8; p++) 

{ 

if (*str == '@') 

cout << "It is an email address"; 

str++; 

} 

} 

Najpierw program deklaruje tablicę łańcuchów o nazwie cString. Wskaźnik pString jest ustawiony tak, 

aby wskazywał na pierwszy znak ciągu. Gdy użytkownik wprowadzi tekst (maksymalnie 8 znaków), 

uruchomiona zostanie funkcja find (). Zilustrujemy teraz ryzyko zmiany wartości spoza funkcji. 

Zmodyfikujemy funkcję find (), aby zastąpiła @ pustym: 

void find (char * str) 

{ 

dla (int p = 0; p <18; p ++) 

{ 

if (* str == '@') 

* str = ''; 

str ++; 

} 



} 

Zatem funkcja zmienia wartość ciągu. Gdybyśmy wydrukowali adres e-mail w main () po zakończeniu 

funkcji find () w celu wydrukowania oryginalnego adresu e-mail, otrzymalibyśmy zły wynik. Instrukcja 

cout << „Adres e-mail to” << pString << endl; 

da wydruk z pustym zamiast @. 

Jednym ze sposobów zapobiegania modyfikacji wartości w funkcji jest użycie słowa kluczowego const 

przed parametrem w nagłówku funkcji: 

void find(const char* str) 

Jeśli nadal będziemy pisać instrukcję w funkcji, która próbuje zmodyfikować wartość, otrzymamy błąd 

kompilacji. Wielu programistów używa const w ten sposób, aby wyraźnie wskazać, że wartość nie 

zmienia się w funkcji. 

8.11 Pamięć dynamiczna 

Podczas deklarowania tablicy w Visual C ++ do tej pory byliśmy zmuszeni określić liczbę elementów 

tablicy, aby przydzielić poprawne miejsce w pamięci. To się nazywa pamięć statyczna. Wiele razy nie 

możemy z góry przewidzieć liczby elementów potrzebnych do tablicy, na przykład podczas 

odczytywania szeregu identyfikatorów produktów do tablicy z pliku, w którym liczba produktów jest 

nieznana. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie pamięci dynamicznej. Dynamiczny obszar pamięci 

jest w stanie przypisać miejsce podczas wykonywania programu, a nie podczas kompilacji. Różne ilości 

pamięci mogą być potrzebne przy różnych okazjach do wykonania. Wadą jest jednak to, że program 

nie może zagwarantować dostępności żądanej ilości pamięci. Dlatego w kodzie należy wstawić 

sprawdzenie, czy żądana pamięć może zostać przydzielona. Aby przydzielić pamięć dynamiczną, użyj 

słowa kluczowego new. Spójrz na następujące stwierdzenia: 

int *pNo; 

int iNumber; 

cout << „Ile produktów zostanie wprowadzonych?”; 

cin >> iNumber; 

pNo = new int [iNumber]; 

Deklarujemy tutaj wskaźnik na int, pNo i wspólną zmienną int iNumber. Użytkownik wprowadza liczbę 

całkowitą zapisaną w iNumber. Ta wartość jest używana jako liczba elementów tablicy 

zadeklarowanych w ostatniej instrukcji. Jest to jednak niebezpieczny sposób kodowania, ponieważ 

może brakować pamięci, a program się zawiesi. Dlatego wstawiamy czek za pomocą: 

if ( (pNo = new int[iNumber]) == 0) 

{ 

cerr << "Not sufficient memory. The program 

will exit!"; 

exit(1); 

} 



//program continues 

Tutaj umieszczamy deklarację tablicy jako warunek w instrukcji if. Jeśli nie ma wystarczającej ilości 

pamięci, wynik deklaracji będzie równy 0. Następnie zostanie wydrukowany tekst ostrzegawczy i 

program zostanie zakończony przez wyjście (1). Jeśli jest wystarczająca ilość pamięci, warunek nie jest 

równy 0, a program kontynuuje kolejne instrukcje. Możesz uruchomić powyższy kod i wprowadzić 

różne liczby, aby dowiedzieć się, jak kod zachowuje się w różnych sytuacjach. Nie zapomnij dołączyć 

pliku nagłówkowego stdlib.h, który jest potrzebny do funkcji exit (1). Po instrukcji if możemy teraz 

kontynuować wprowadzanie produktu do tablicy: 

for (int i = 0; i <iNumber; i ++) 

{ 

cin >> * pNo; 

pNo ++; 

} 

Pętla wykonuje tyle obrotów, ile jest liczby elementów tablicy. Dla każdej tury identyfikator produktu 

jest odczytywany przez użytkownika, który jest przechowywany w adresie pamięci podanym przez 

pNo. pNo jest zwiększane o 1, tzn. wskaźnik przesuwa się do następnego elementu tablicy. Jeśli chcemy 

wydrukować produkty, musimy zresetować wskaźnik do pierwotnej pozycji, tj. Do pierwszego 

elementu tablicy, a następnie wykonać nową pętlę, która drukuje produkty: 

pNo = pNo - iNumber; 

fora (i = 0; i <iNumber; i ++) 

{ 

cout << * pNo << endl; 

pNo ++; 

} 

Podczas korzystania z pamięci dynamicznej programiści często zwalniają pamięć, gdy nie jest już 

potrzebna, zwalniając w ten sposób pamięć na inne zadania programu. Zwalniamy pamięć dla tablicy 

z instrukcjami: 

pNo = pNo-iNumber; 

delete [] pNie; 

Najpierw resetujemy wskaźnik do pierwotnej pozycji, a następnie używamy instrukcji delete, aby 

zwolnić pamięć dynamiczną. Dajemy teraz wykres JSP, który pokazuje proces: 



 

 

Oto cały program: 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

void main() 

{ 

int* pNo; 

int iNumber; 

cout << "How many products will be entered? "; 

cin >> iNumber; 

if ( (pNo = new int[iNumber]) == 0) 

{ 

cerr << "Not sufficient memory. The program will exit!"; 

exit(1); 

} 

for (int i=0; i<iNumber; i++) 

{ 

cin >> *pNo ; 

pNo++; 

} 

pNo = pNo - iNumber; 

for (i=0; i<iNumber; i++) 



{ 

cout << *pNo << endl; 

pNo++; 

} 

pNo = pNo - iNumber; 

delete[] pNo; 

} 

Utworzymy teraz kolejny program, w którym zamiast identyfikatora produktu: s wprowadzamy kilka 

nazw typu char i przechowujemy nazwy w tablicach w pamięci dynamicznej. Powinieneś wtedy 

pamiętać, że każda nazwa jest tablicą typu char. Następnie utworzymy nową tablicę znaków z nowym 

słowem kluczowym dla każdej nazwy. Każda tablica znaków będzie dokładnie odpowiadała długości 

wymaganej przez wprowadzoną nazwę, aby zaoszczędzić miejsce w pamięci. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

void main() 

{ 

const int iNo = 5; // Number of strings to be stored 

char temp[30]; // Tempory storage of entered name 

char *cNames[iNo]; // Space for 5 string pointers with 

// arbitrary number of characters 

cout << "Enter the names of 5 course mates" << endl; 

for ( int i = 0; i < iNo; i++) 

{ 

cout << "Mate no. " << i + 1 << " "; 

cin.getline(temp, 30); // Temporary storage in temp 

// Don't waiste memory! strlen() gives exactly the 

// number of characters required plus 1 for null: 

cNames[i] = new char[strlen(temp) + 1]; 

// Copy the name to the pointer array: 

strcpy(cNames[i], temp); 

} 

// Print the names 



for ( int j = 0; j < iNo; j++) 

//cNames is an array of pointers: 

cout << cNames[j] << endl; 

// Release memory for each separate string array: 

for ( int k = 0; k < iNo; k++) 

delete [] cNames[k]; 

} 

 

 



9 Struktury 

9.1 Wprowadzenie 

Podczas pracy z danymi z plików i baz danych często wygodnie jest przetwarzać duże porcje danych w 

jednym kawałku, na przykład cały rekord klienta w pliku klienta. Dobrym narzędziem do tego jest 

koncepcja struktury. Struktura jest zbiorem danych, które w pewien sposób mają związek pośredni. W 

związku ze strukturami będziemy używać wskaźników i arytmetyki wskaźników, których nauczyliśmy 

się w poprzednim rozdziale. Struktury są stanem wstępnym dla klas w programowaniu obiektowym. 

Dlatego ten rozdział jest pomostem do następnego etapu edukacji programisty, programowania 

obiektowego. W tej części nauczymy się definiować struktury, obsługiwać informacje przechowywane 

w strukturach, pracować z tablicami struktur i plików w związku ze strukturami. Dowiemy się również, 

jak używać wskaźników do struktur, jak wysyłać struktury do funkcji i przechowywać struktury w 

pamięci dynamicznej. 

9.2 Co to jest struktura 

Pomyśl o zapisie klienta w pliku klienta, który zawiera imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, profil 

rabatu, warunki dostawy, warunki płatności i tak dalej. Wszystkie te informacje są przechowywane dla 

każdego klienta w pliku klienta. Podczas odczytywania, przetwarzania i zapisywania tych informacji w 

pliku lub bazie danych wygodnie jest móc obsługiwać wszystkie dane dla klienta w jednolity sposób. 

Następnie jest gromadzony w strukturze, która zapewnia lepszą organizację kodu programu. Struktura 

jest jak szablon dla wszystkich informacji na jednego klienta. Struktura zachowuje się w kodzie jak typ 

danych, taki jak int, double lub char. Deklarujesz zmienną zdefiniowanego typu struktury. W zmiennej 

struktury możesz następnie przechowywać wszystkie informacje dla konkretnego klienta. Możesz 

także utworzyć tablicę elementów struktury, w której każdy element tablicy jest strukturą zawierającą 

wszystkie informacje na temat klienta. Tablica będzie zatem zawierać wszystkie informacje dla 

wszystkich klientów. 

9.3 Definiowanie struktury 

Najpierw nauczymy się definiować szablon struktury, tj. Określić kształt struktury, elementy struktury 

i typ danych każdego elementu struktury. Załóżmy, że chcemy pracować z plikiem produktu z: 

• Nazwa produktu 

• ID produktu 

• Cena  

• Ilość w magazynie 

• Dostawca 

Oznacza to, że każdy produkt w pliku będzie zawierał tych pięciu członków. 

Oto kod definicji struktury: 

struct Prod 

{ 

char cName[20]; 

int iId; 



double dPrice; 

int iNo; 

char cSupp[25]; 

}; 

Najpierw jest słowo kluczowe struct, a następnie nazwa struktury lub typu danych (Prod). Następnie w 

nawiasach klamrowych wylicza się elementy struktury, w których każdy element jest zadeklarowany w 

zwykły sposób deklarowania zmiennych. Każdy członek jest zakończony średnikiem. Po ostatnim 

prawym nawiasie klamrowym musi być także średnik. Powyższa struktura pokazuje, że różne elementy 

mogą mieć różne typy danych (char, int, double), a także tablice, takie jak cName. W razie potrzeby 

możesz również mieć inne struktury jako członków struktury. Nazwy struktury i członków są oczywiście 

dowolnie wybierane, ale powinny w jakiś sposób odpowiadać ich użyciu. 

9.4 Deklarowanie i inicjowanie zmiennych strukturalnych 

Aby zadeklarować zmienną strukturalną, tj. Zmienną typu danych Prod, piszesz: 

Prod prod; 

Tutaj deklarujemy zmienną prodOne, która jest typu Prod. Możesz również zainicjować go wartościami 

już podanymi w deklaracji: 

Prod prodOne = {"Olive Oil", 1001, 120.50, 250, "Frescati Oil S/A"}; 

W nawiasach klamrowych wyliczamy wartości elementów struktury w prawidłowej kolejności, 

oddzielone przecinkami. Typy danych wartości muszą odpowiadać definicji elementów. 

9.5 Przypisywanie wartości do elementów struktury 

Podczas aktualizacji, kopiowania lub w inny sposób przetwarzania wartości elementu struktury stosuje 

się następujący sposób kodowania: 

prodOne.iNo = 251; 

Piszesz nazwę zmiennej struktury, następnie kropkę i nazwę danego członka. Tutaj ilość w magazynie 

zostanie ustawiona na 251 dla produktu „Oliv Oil”. Lub: 

strcpy (prodOne.cSupp, cString); 

Wymaga to, że cString jest tablicą łańcuchową, której treść jest kopiowana do elementu cSupp. 

Teraz stworzymy cały program przy użyciu struktur. Stworzymy strukturę produktu zgodnie z 

poprzednim przykładem i dwie zmienne struktury z informacjami o produkcie. Jedna z nich powinna 

być inicjowana bezpośrednio w deklaracji, a druga powinna być dostarczana z informacjami od 

użytkownika. Na koniec program powinien wydrukować tabelę produktów. Zaczynamy od wykresu JSP: 



 

Logika jest prosta. Najtrudniejszym zadaniem jest prawidłowe obsługiwanie konstrukcji. Oto kod: 

#include <iostream.h> 

struct Prod 

{ 

char cName [20]; 

int iId; 

double dPrice; 

int iNo; 

char cSupp[25]; 

}; 

void main() 

{ 

// Declare and initiate a variable of type Prod 

Prod prodOne = {"Olive Oil", 1001, 120.50, 250, 

"Frescati Oil S/A"}; 

// Declare a new Prod variable 

Prod prodTwo; 

// Prompt the user for product information 

cout << "Enter information for a product:" << endl; 

cout << "Start with the product name: "; 

cin.getline(prodTwo.cName, 20); 

cout << "The product id: "; 

cin >> prodTwo.iId; 

cout << "The price: "; 



cin >> prodTwo.dPrice; 

cout << "How many items are there in stock? "; 

cin >> prodTwo.iNo; 

cin.get(); // clear in-buffer from new line char 

cout << "Who supplies the product: "; 

cin.getline(prodTwo.cSupp, 25); 

cout <<"Prodname \tProduct id \tPrice \tQuantity 

\tSupplier" << endl; // tab with \t 

cout << prodOne.cName << '\t' << prodOne.iId 

<< "\t\t" << prodOne.dPrice << '\t' << 

prodOne.iNo << '\t' << prodOne.cSupp << 

endl << endl; 

cout << prodTwo.cName << '\t' << prodTwo.iId << 

"\t\t" << prodTwo.dPrice << '\t' << prodTwo.iNo << 

'\t' << prodTwo.cSupp << endl << endl; 

} 

Definicja struktury znajduje się przed main(), co czyni ją poprawną dla całego programu, także 

wewnątrz funkcji. Możesz także zdefiniować strukturę wewnątrz main(), ale wtedy jest ona poprawna 

tylko w main(), a nie w innych funkcjach. Pierwsza zmienna struktury prodOne jest inicjowana 

wartościami bezpośrednio w deklaracji. Następnie jest wiele tekstów nagłówków i wprowadzanie 

wartości do elementów struktury drugiej zmiennej struktury. Zauważ, że używamy kropki między 

zmienną struktury a elementem. Wyjście odbywa się za pomocą tabulatorów \ t. Konieczne może być 

dostosowanie długości wprowadzonych tekstów, aby informacje zostały wydrukowane w 

odpowiedniej kolumnie. Mogliśmy to uczynić bardziej elastycznym za pomocą funkcji formatowania 

tekstu z rozdziału 1, ale dla uproszczenia zastosowaliśmy szorstką metodę. 

9.7 Tablica ze zmiennymi struktury 

Wadą poprzedniego programu jest to, że potrzebowaliśmy osobnej zmiennej struktury (prodOne, 

prodTwo) dla każdego produktu. Bardziej wygodnym rozwiązaniem jest użycie tablicy ze zmiennymi 

struktury, umożliwiającej użycie pętli do przetwarzania zmiennych struktury w jednolity sposób. 

Poniżej deklarujemy tablicę struktury sProds typu Prod z trzema pozycjami: 

Prod sProds [3]; 

Przydzieliliśmy miejsce w pamięci dla trzech produktów, ale nie przypisaliśmy jeszcze wartości członom 

struktury. Można to zrobić bezpośrednio w deklaracji: 

Prod sProds[3] = { 

{"Food Oil", 101, 12.50, 100, "Felix Ltd"}, 



{"Baby Oil", 102, 23.75, 25, "Baby Prod"}, 

{"Boiler Oil", 103, 6100, 123000, "Shell"}, 

}; 

Należy zauważyć, że wartości dla każdej zmiennej struktury są otoczone nawiasami klamrowymi i że 

wartości są wyliczane w zwykły sposób w obrębie każdej pary nawiasów klamrowych. Wszystkie trzy 

pary nawiasów otoczone są dodatkową parą nawiasów klamrowych ograniczających listę wartości 

inicjujących. Po ostatnim nawiasie musi być średnik. Jeśli chcesz pozwolić użytkownikowi na 

wprowadzanie wartości, najlepiej zrobić to w pętli: 

for (int i=0; i<3; i++) 

{ 

cout << "Enter values for product no. " 

<< i+1 << endl; 

cout << "Start with the product name: "; 

cin.getline(sProds[i].cName, 20); 

cout << "The product id: "; 

cin >> sProds[i].iId; 

cout << "The price: "; 

cin >> sProds[i].dPrice; 

cout << "How many in stock? "; 

cin >> sProds[i].iNo; 

cin.get(); //clear in-buffer newline char 

cout << "Who supplies the product: "; 

cin.getline(sProds[i].cSupp, 25); 

} 

9.8 Wskaźnik do struktury 

Możesz deklarować wskaźniki do struktur w taki sam sposób, jak deklarując wskaźniki do innych typów 

danych: 

Prod * pProd; 

Aby zamiast tego wskaźnik wskazywał na zmienną struktury prodOne, piszemy: 

Prod * pProd = & prodOne; 

Oznacza to, że pProd jest równy adresowi prodOne. Zaletą jest możliwość użycia arytmetyki wskaźnika 

do przejścia przez różne zmienne struktury: 

pProd ++; 



Ta instrukcja przechodzi do następnej zmiennej struktury. Ze wskaźnikiem do struktury nie wolno 

używać kropki (.) Jako separatora między zmienną a elementem. Musisz użyć -> znaków: 

pProd-> iNo = 25; 

Na przykład, aby wydrukować informacje o strukturze wskazanej przez pProd, możemy użyć 

następującej instrukcji: 

cout << pProd-> cName << endl << 

pProd-> iId << endl << 

pProd-> dPrice << endl << 

pProd-> iNo << endl << 

pProd-> cSupp; 

Załóżmy, że zadeklarowaliśmy i zainicjowaliśmy tablicę sProds z miejscem na trzy zmienne struktury i 

wartościami jak w poprzedniej sekcji: 

Prod sProds[3] = { 

{"Food Oil", 101, 12.50, 100, "Felix Ltd"}, 

{"Baby Oil", 102, 23.75, 25, "Baby Prod"}, 

{"Boiler Oil", 103, 6100, 123000, "Shell"}, 

}; 

Następnie możemy zadeklarować wskaźnik typu Prod, który wskazuje na pierwszy element tablicy: 

Prod * pProd = & sProds [0]; 

Następnie możemy użyć pętli do wydrukowania na przykład identyfikatora produktu dla trzech 

produktów: 

for (int i=0; i<3; i++) 

{ 

cout << pProd->iId << endl; 

pProd++; 

} 

Zauważ, że używaliśmy arytmetyki wskaźnika do przechodzenia od produktu do produktu. 

9.9 Struktury w pamięci dynamicznej 

Kiedy w kompilacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć liczby produktów, które mają być 

przechowywane w tablicy, jest to wygodne jak w przypadku innych tablic (patrz rozdział „Wskaźnik”) 

umieszczenie tablicy struktury w obszarze pamięci dynamicznej. Jak zwykle osiągamy to za pomocą 

nowego słowa kluczowego. W poniższym kodzie pytamy użytkownika o liczbę produktów, które należy 

wprowadzić, a następnie deklarujemy wskaźnik do tablicy w dynamicznej przestrzeni pamięci: 

int iQty; 



cout << "How many products should be 

entered? "; 

cin >> iQty; 

Prod *pProd = new Prod[iQty]; 

W deklaracji tablicy musimy określić liczbę struktur, dla których ma zostać przydzielona pamięć. 

Odbywa się to za pomocą zmiennej iQty. Następnie za pomocą pętli możemy pozwolić użytkownikowi 

na wprowadzenie informacji do żądanej liczby produktów: 

for (int i=0; i<iQty; i++) 

{ 

cin >> pProd->iId; 

// … and the remaining structure members 

pProd++; 

} 

Pętla wykonuje liczbę zwojów zgodnie ze zmienną iQty. Dla każdego obrotu pętli zwiększamy wskaźnik 

o 1, przez co wskazuje on na kolejną zmienną struktury tablicy. Aby wydrukować informacje o 

produkcie, tworzymy nową pętlę. Ale najpierw musimy zresetować wskaźnik do pozycji pierwszego 

elementu tablicy: 

pProd = pProd - iQty; 

for (i=0; i<iQty; i++) 

{ 

cout << pProd->iId << endl; 

// … and the remaining structure members 

pProd++; 

} 

Również tutaj używamy arytmetyki wskaźnika do przechodzenia od elementu do elementu tablicy. 

Wreszcie musimy zwolnić obszar pamięci dynamicznej, gdy nie będzie już używany, aby nie blokować 

innych części programu: 

pProd = pProd - iQty; 

delete [] pProd; 

 

9.10 Struktura jako parametr funkcji 

9.10.1 Parametr odniesienia 

Pokażemy teraz kilka przykładów wysyłania struktur jako parametrów do funkcji. Załóżmy, że chcemy 

stworzyć funkcję, która drukuje zawartość struktury wysyłanej do funkcji. Nadajemy tej funkcji nazwę 



printOnScreen (). Pierwszy przykład printOnScreen () przyjmuje parametr, który jest parametrem 

odniesienia (patrz rozdział „Funkcje”) struktury: 

void printOnScreen (Prod & rProd) 

{ 

cout << rProd.cName << '\ t' << 

rProd.iId << „\ t \ t \ t” << 

rProd.dCena << '\ t' << 

rProd.iNo << '\ t' << 

rProd.cSupp << endl << endl; 

} 

Funkcja nie zwraca żadnej wartości (void) i przyjmuje parametr typu Prod, który jest parametrem 

odniesienia (i znakiem). To nie jest wskaźnik, więc używamy kropki jako separatora między zmienną 

struktury a elementem. Użyliśmy \ t do tabulacji. Stworzymy prosty program do testowania funkcji. 

Oto wykres JSP: 

 

Inicjujemy zmienną struktury, która jest wysyłana do funkcji, w której drukowane są elementy. Oto 

kod: 

#include <iostream.h> 

struct Prod 

{ 

char cName[20]; 

int iId; 

double dPrice; 

int iNo; 

char cSupp[25]; 



}; 

void printOnScreen(Prod & rProd) 

{ 

cout << rProd.cName << '\t' << 

rProd.iId << "\t\t\t" << 

rProd.dPrice << '\t' << 

rProd.iNo << '\t' << 

rProd.cSupp << endl << endl; 

} 

void main() 

{ 

Prod prodOne = {"Olive Oil", 1001, 120.50, 250, "Frescati 

Oil S/A"}; 

printOnScreen(prodOne); 

} 

Najpierw określamy strukturę Prod. Następnie jest funkcja printOnScreen (). W main () deklarujemy 

zmienną strukturalną prodOne typu Prod i inicjujemy ją wartościami. Wywoływana jest funkcja 

printOnScreen (), do której wysyłamy prodOne jako parametr rzeczywisty. 

9.10.2 Parametr tablicy 

Kolejny wariant funkcji printOnScreen () przyjmuje parametr, który jest tablicą struktury i parametrem 

do liczby elementów w tablicy. Pamiętaj, że wysyłając tablicę jako parametr do funkcji, jest ona zawsze 

tworzona na podstawie referencji. Dlatego nie należy jawnie określać, że jest to parametr referencyjny 

przy użyciu znaku &. Oto wykres JSP dla funkcji: 

 



Oto kod: 

void printOnScreen(const Prod p[], 

const int n) 

{ 

for (int i = 0; i < n; i++) 

cout << p[i].cName << '\t' << 

p[i].iId << '\t' << 

p[i].dPrice << '\t' << 

p[i].iNo << '\t' << 

p[i].cSupp << endl << endl; 

} 

Pierwszy parametr jest typu Prod i ma nazwę p, a następnie nawias kwadratowy oznacza tablicę. Drugi 

parametr nazywa się n i odpowiada liczbie elementów tablicy. Oba otrzymały słowo kluczowe const, 

aby zapewnić, że informacje nie będą aktualizowane w funkcji. Pętla ma licznik i i wykonuje tyle 

obrotów, ile jest elementów w tablicy. Zmienna i jest używana jako indeks w tablicy do wskazania 

określonych pozycji. Tworzymy prosty program do testowania funkcji. Wykres JSP to: 

 

Oto cały kod: 

#include <iostream.h> 

struct Prod 

{ 

char cName[20]; 

int iId; 

double dPrice; 

int iNo; 

char cSupp[25]; 

}; 



void printOnScreen(const Prod p[], 

const int n) 

{ 

for (int i = 0; i < n; i++) 

cout << p[i].cName << '\t' << 

p[i].iId << '\t' << 

p[i].dPrice << '\t' << 

p[i].iNo << '\t' << 

p[i].cSupp << endl << endl; 

} 

void main() 

{ 

Prod sProds[3] = { 

{"Food Oil", 101, 12.50, 100, "Felix Ltd"}, 

{"Baby Oil", 102, 23.75, 25, "Baby Prod"}, 

{"Boiler Oil", 103, 6100, 123000, "Shell"}, 

}; 

printOnScreen(sProds, 3); 

} 

W main() deklarujemy tablicę typu Prod z trzema elementami, które są inicjowane wartościami. 

Wywoływana jest funkcja printOnScreen(), do której wysyłamy tablicę struktury i liczbę 3 jako 

parametry rzeczywiste. Ostatni przykład funkcji printOnScreen () przyjmuje wskaźnik do struktury Prod 

i liczby produktów jako parametrów. 

Oto wykres JSP i kod: 



 

Oto kod funkcji: 

void printOnScreen(Prod *p , const int n) 

{ 

for (int j=0; j<n; j++) 

{ 

cout << p->cName << '\t' << 

p->iId << '\t' << 

p->dPrice << '\t' << 

p->iNo << '\t' << 

p->cSupp << endl << endl; 

p++; 

Parametr wskaźnika ma nazwę p i liczbę produktów n. Pętla wykonuje tyle obrotów, ile wynika z liczby 

produktów. W pętli drukujemy elementy konstrukcji. Zauważ, że ponieważ p jest wskaźnikiem, 

używamy -> między wskaźnikiem a elementem. Na końcu pętli używamy arytmetyki wskaźnika i 

zwiększamy p o 1, tj. Przenosimy p do następnej struktury. Tworzymy prosty program do testowania 

funkcji. Oto wykres JSP: 

 



Oto cały kod: 

#include <iostream.h> 

struct Prod 

{ 

char cName[20]; 

int iId; 

double dPrice; 

int iNo; 

char cSupp[25]; 

}; 

void printOnScreen(Prod *p , const int n) 

{ 

for (int j=0; j<n; j++) 

{ 

cout << p->cName << '\t' << 

p->iId << '\t' << 

p->dPrice << '\t' << 

p->iNo << '\t' << 

p->cSupp << endl << endl; 

p++; 

} 

} 

void main() 

{ 

Prod sProds[3] = { 

{"Food Oil", 101, 12.50, 100, "Felix Ltd"}, 

{"Baby Oil", 102, 23.75, 25, "Baby Prod"}, 

{"Boiler Oil", 103, 6100, 123000, "Shell"}, 

}; 

Prod *pProd = &sProds[0]; 

printOnScreen(pProd, 3); 



} 

W main () deklarujemy tablicę typu Prod z trzema pozycjami i inicjujemy ją wartościami. Następnie 

deklarujemy wskaźnik Prod wskazujący pierwszy element tablicy (znak & oznacza „adres do”). 

Wskaźnik i liczba 3 są wysyłane jako parametry do funkcji. 
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