
Wprowadzenie do wzorców projektowych w 
C++



Wzorce kreacyjne

 abstrakcyjne metody tworzenia obiektów

 uniezależnienie systemu od sposobu tworzenia 
obiektów

Wzorce strukturalne

 sposób wiązania obiektów w struktury

 właściwe wykorzystanie dziedziczenia i kompozycji

Wzorce behawioralne

 algorytmy i przydział odpowiedzialności

 opis przepływu kontroli i interakcji



Wzorce opisane są przez:
 Nazwę – opis.
 Klasyfikację – kategoria.
 Cel – do czego służy.
 Aliasy – synonimy nazwy.
 Motywację – problemy w jakich wzorzec może 

być zastosowany.
 Zastosowania.
 Strukturę – prezentacja (np. w formie 

diagramów UML).



 Uczestników – nazwy składowych.

 Współdziałania – opis współpracy między 
uczestnikami.

 Konsekwencji – wynikają z zastosowania 
wzorca.

 Implementacji – zapis w konkretnym języku 
programowania.

 Przykładu.

 Listy pokrewnych wzorców. 



Konstrukcyjne
 Singleton, Budowniczy, Prototyp, Fabryka 

abstrakcyjna, Metoda wytwórcza
Strukturalne
 Dekorator, Adapter, Kompozyt, Pyłek, Fasada, 

Most, Pełnomocnik
Operacyjne
 Iterator, Obserwator, Polecenie, Stan, 

Strategia, Metoda szablonowa, Interpreter, 
Odwiedzający, Łańcuch zobowiązań, 
Mediator, Pamiątka



Cel
 Zapewnienie, że istnieje tylko jedna instancja 

obiektu danej klasy i umożliwienie do niej 
dostępu.

Zastosowania:
 Jedno połączenie z bazą danych
 Zachowanie konfiguracji aplikacji
 Dziennik zdarzeń
 Synchronizacja wątków 
 Bufor dla danych



- definiuje statyczną metodę np. 
pobierzInstancje() udostępniająca instancję 
danej klasy.

- ogranicza dostęp do konstruktora (własnej 
klasy, podklas) 

- odpowiada za tworzenie instancji klasy
- instancja klasy otrzymywana jest wyłącznie 

na żądanie
- zwykle jest bezstanowy
- rolę singletonu można porównać do zmiennej 

globalnej



* Example of a singleton design pattern.
* Copyright (C) 2011 Radek Pazdera

https://gist.github.com/pazdera/1098119

https://gist.github.com/pazdera/1098119


Główny problem:

Wyciek pamięci

* Example of a singleton design pattern.
* Copyright (C) 2011 Radek Pazdera

https://gist.github.com/pazdera/1098119

https://gist.github.com/pazdera/1098119


1  #include <iostream>

2  

3  class Singleton

4  {

5      private:

6          Singleton();

7      public:

8          static Singleton* getInstance();

9  };

10  

11  Singleton* Singleton::getInstance()

12  {

13      static Singleton instance;

14      return &instance;

15  }

16  

17  Singleton::Singleton(){}

18  

19  int main()

20  {

21      Singleton* s = Singleton::getInstance();

22      Singleton* r = Singleton::getInstance();

23      std::cout << s << std::endl;

24      std::cout << r << std::endl;

25  }



 Można wykonać kopię singletonu. Załóżmy, 
że dodaliśmy pole publiczne int num;

20  int main()

21  {

22      Singleton oryginal = *Singleton::getInstance();

23      oryginal.num = 4;

24  

25      Singleton copy (oryginal);

26      copy.num = 5;

27  

28      std::cout << oryginal.num << std::endl;

29      std::cout << copy.num << std::endl;

30  }



1  #include <iostream>

2  

3  class Singleton

4  {

5      private:

6          Singleton();

7          Singleton(const Singleton&);

8          Singleton& operator=(const Singleton&);

9          int number;

10  

11      public:

12          static Singleton* getInstance();

13          int getNumber();

14          void setNumber(int num);

15  };

Uwaga! To wersja dla programów jednowątkowych.



16  

17  Singleton* Singleton::getInstance()

18  {

19      static Singleton instance;

20      return &instance;

21  }

22  

23  Singleton::Singleton() { number = 0; }

24  Singleton::Singleton(const Singleton&) {};

25  Singleton& Singleton::operator=(const Singleton&) {};

26  int Singleton::getNumber() { return number; }

27  void Singleton::setNumber(int num) { number = num; };

28  



29  int main()

30  {

31  //Singleton(); // Nie zadziała

32      Singleton* a = Singleton::getInstance(); // Ale to tak

33      Singleton* b = Singleton::getInstance();

34      a->setNumber(5);

35  

36      //Zmienne a i b wskazują na jedną instancję obiektu

37      std::cout << a->getNumber() << std::endl;

38      std::cout << b->getNumber() << std::endl;

39  }



Proszę zrealizować obiekt klasy Log (będący singletonem), 
którego celem jest zapisanie do pliku „dziennik.txt” 
komunikatów systemowych związanych z działaniem funkcji 
w programie. Obiekt klasy Log poprzedza każdy komunikat 
prefiksem „Uruchomiono”.
Klasa Log powinna zawierać:
 Konstruktor bezparametrowy, w którym tworzony jest plik 

„dziennik.txt” bądź otwierany jest w trybie do dopisywania 
informacji jeśli już istnieje.

 Destruktor w ramach którego odwołanie do zasobu 
plikowego jest zamykane. 

 Metodę getSingleton(), która zwraca referencję do 
statycznej instancji obiektu Log. 

 Przeciążony operator <<, który zapisuje dane do pliku 
logowania.



void prog1()
{

Log::getSingleton() << ”działa podprogram pierwszy”  << 
endl;
}

void prog2()
{

Log::getSingleton() << ”działa podprogram drugi”  << 
endl;
}

int main()
{

prog1();
prog2();
return 0;

}

Zawartość pliku dziennik.txt:
Uruchomiono działa podprogram pierwszy
Uruchomiono działa podprogram drugi



Napisz krótki symulator kasyna korzystając 
ze wzorca Singleton. Przechowywać w nim będziesz 
stan kasy w kasynie uaktualniany po każdej 
wygranej/przegranej użytkownika.

Zaimplementuj graczy: 
 GraczWOczko
 GraczWJednorekiegoBandyte
Wspomniane klasy powinny dziedziczyć po klasie 
Gracz.
Każdy obiekt Gracz ma swoje imię i metodę zagraj(), 
uruchamiająca daną grę, w zależności od tego, czy 
mamy do czynienia z graczem w oczko czy 
jednorękiego bandytę. 



Gracz * g1 = new GraczWOczko("Tomek");

g1->zagraj();

delete g1;

Gracz * g1 = new 

GraczWJednorekiegoBandyte ("Romek");

g1->zagraj();

delete g1;


