
Wprowadzenie do obiektowości



 Już w latach 60-tych język Stimula67 wprowadził i
wykorzystywał koncepcję obiektów.

 Termin programowanie zorientowane obiektowo (ang. object
oriented programming) pojawia się ok. 1971 roku wraz z
językiem Smalltalk.

 W 1982 roku B. Stroustrup rozpoczyna pracę nad następcą
języka C with Classes nazwanego później C++ (silnie,
statycznie typowany) - niejako rozszerzenie języka C m.in. o
obiektowe elementy.

 W latach 80-tych istniejące języki wzbogacane są o
mechanizmy obiektowości (Fortan, ObjectiveC, Pascal).

 W 1991 rozpoczynają się pracę nad projektem języka Java,
bazującego na syntaktyce C++.

 W latach 90-tych powstają zorientowane obiektowo,
interpretowane, dynamicznie typowane języki (Python, Ruby),
czy języki skryptowe (PHP).



 Z początkiem nowego tysiąclecia pojawia się
platforma .NET, wspierająca języki C#, Visual Basic
.NET, J#).

 Propagacja języków zorientowanych obiektowo
trwa w najlepsze – SWIFT, Kotlin, TypeScript itp.

 Obiektowość w programowaniu jest jednolita na
poziomie koncepcji, jednak w zakresie rozwiązań
szczegółowych i implementacyjnych występują
różnice.



 Możliwość łatwego modelowania sposobu myślenia
człowieka i jego percepcji bytów ze świata rzeczywistego.

 Ułatwienie w ponownym wykorzystywaniu kodu i
zapewnienia jego bezpieczeństwa (modyfikatory dostępu,
wyłapywanie wyjątków, dziedziczenie).

 Kod jest często prostszy do napisania i czytelniejszy.

 Lepsza organizacja kodu – podział na logicznie powiązane
byty i warstwy.

 Łatwiejsze zapewnienie poprawnej inicjalizacji i
zarządzania cyklem życia obiektu (konstruktory,
destruktory).



 Zanim przejdziemy do omawiania aspektów
programowania obiektowego wyjaśnijmy jak się ono
ma na tle programowania proceduralnego.

 Rozwiązanie problemu programistycznego często
wykorzystuje strategię dekompozycji.

 Podejście proceduralne zakłada, że złożone
czynności prowadzone do rozwiązania problemu
opisane są przez osobne procedury (podprogramy).
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Cechy programowania proceduralnego:
 Nacisk na realizację algorytmu.
 Dekompozycja dużego programu na mniejsze części.
 Funkcje najczęściej współdzielą globalny zestaw danych.
 Dane są przekazywane z jednej funkcji do drugiej.

Wady programowania zorientowanego proceduralne:
 Problematyczna zabezpieczenie dostępu do danych.
 Często brak jawnego powiązania między różnymi danymi

(np. zmiennymi opisującymi ten sam obiekt).
 Problematyczne modelowanie rzeczywistych problemów.
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 Aby lepiej wyjaśnić zalety programowania
obiektowego naprzeciw metodologii
proceduralnej rozpocznijmy od
przedstawienia problemu do rozwiązania.

 Przykładowy problem:
◦ Napisz program w języku C++ umożliwiający

wyliczenie pola kwadratu na podstawie podanej
przez użytkownika długości jego boku.

◦ Zadbaj o poprawność wprowadzonych danych –
długość nie może być ujemna (wówczas należy
dokonać obliczeń dla kwadratu o długości boku
zero).





 Obiektowe podejście do rozwiązania problemu
składa się najczęściej z faz:
◦ Analizy obiektowej — OOA (ang. Object Oriented

Analysis),
◦ Projektowania obiektowego — OOD (ang. Object

Oriented Design),
◦ Programowania obiektowego — OOP (ang. Object

Oriented Programming).

 Celem analizy obiektowej jest stworzenie
modelu, w którym każdy element świata
rzeczywistego odwzorowany jest odpowiednim
obiektem (lub ich grupą), należącym do
określonej klasy.



 Celem projektowania obiektowego jest
opisanie struktury projektowanego systemu w
kategoriach obiektów i klas do których
należą.

 Celem programowania obiektowego jest
organizacja programu w formie
współpracujących ze sobą obiektów,
będących reprezentantami określonych klas.





 Obiekt jest abstrakcją pewnego konkretnego bytu ze świata
rzeczywistego, reprezentujący rzecz (obiekt fizyczny), pojęcie
(obiekt konceptualny) lub pewny byt programistyczny nie mający
swojego odpowiednika w rzeczywistości.

 Klasa określa właściwości i możliwości każdego obiektu do niej
należącego, definiuje zatem to, jak obiekt jest zbudowany i co
potrafi.
W szczególności klasa zawiera specyfikację danych i metod,
implementację metod, informacje dotyczące relacji i powiązań z
innymi klasami.

Można różnić jeszcze następujące pojęcia:
 Tożsamość (ang. identity), pozwala na odróżnienie danego

obiektu od każdego innego (poprzez jego unikatową nazwę lub
adres w pamięci).

 Stan (ang. state), opisuje to co obiekt w danym momencie
powinien wiedzieć aby sprawnie działać (poprzez zestaw
atrybutów i przypisanych im wartości).

 Zdolność do działania (ang. behavior) opisuje operacje (metody),
które obiekt może wykonać.



Pola (atrybuty):
string Producent;

int Kolor;

Metody:
void Jedz();

void Stoj();

void Skrec_w_lewo();

void skrec_w_prawo();



 Abstrakcja – obiekt jest abstrakcją pewnego konkretnego bytu ze
świata rzeczywistego, reprezentującego rzecz (obiekt fizyczny) lub
pojęcie (obiekt konceptualny). Abstrakcja pozwala postrzegać
modelowaną rzeczywistość bez wnikania w jej wewnętrzną
strukturę.

 Hermetyzacja (enkapsulacja) – dostęp do danych obiektu jest
możliwy tylko przez określone operacje (metody) obiektu. Możliwa
jest zmiana implementacji obiektu bez negatywnego wpływu na
resztę programu.

 Polimorfizm - referencje mogą dotyczyć obiektów różnego typu, a
wywołanie metody dla referencji spowoduje zachowanie
odpowiednie dla pełnego typu obiektu wywoływanego. Jeśli dzieje
się to w czasie działania programu, to nazywa się to późnym
wiązaniem lub wiązaniem dynamicznym.

 Dziedziczenie – pozwala na tworzenie hierarchicznych związków
między klasami. Podklasa dziedziczy atrybuty i metodzie po
nadklasie.



Abstrakcyjny model roweru

Rzeczywiste byty (rowery)

Pola (atrybuty):
string Producent;

int Kolor;

Metody:
void Jedz();

void Stoj();

void Skrec_w_lewo();

void skrec_w_prawo();



Pola (atrybuty):
string Producent;

int Kolor;

Metody:
void Jedz();

void Stoj();

void Skrec_w_lewo();

void skrec_w_prawo();

string PobierzProducenta();

void ZmienProducenta(string 

producent);

int PobierzKolor();

void ZmienKolor(int kolor);

Należy odwoływać się do 
konkretnych metod, a nigdy 
bezpośrednio do wartości pól.

Przykład:
ZmienProducenta("Author");

Zamiast
Producent = "Author";

Hermetyzacja pozwala obiektom kontrolować poprawność swojej
reprezentacji wewnętrznej. Użytkownik odwołując się bezpośrednio do
pola Kolor może tam wpisać błędną wartość np. "1243", natomiast
korzystając z metody ZmienKolor() można temu zapobiec.



 Załóżmy, że istnieją 3 klasy: Rower, Samochod i Pojazd. Zarówno
Rower jak i Samochod są pojazdami, więc mają jakieś cechy wspólne
(Kolor, Producenta) i podobne możliwości (mogą jechać,
zatrzymywać się i skręcać). Aby zatem nie powtarzać się tworząc te
3 klasy, wystarczy zdefiniować klasę Pojazd, a potem stworzyć klasy
Rower i Samochód, które będą dziedziczyły wszystkie pola i metody
klasy Pojazd.

Pola (atrybuty):
string TypRoweru;

Metody:
void ZmienPrzerzutke();

Pola (atrybuty):
string NumerNadwozia;

Metody:
void Zatankuj();

Rower Samochod

Pola (atrybuty):
string Producent;

int Kolor;

Metody:
void Jedz();

void Stoj();

void Skrec_w_lewo();

void skrec_w_prawo();

Pojazd



 Zarówno rower jak i samochód potrafią się poruszać, ale 
robią to w odmienny sposób (mimo, iż ogólna zasada jest 
taka sama). Musi być zatem znany obiekt, dla którego metoda 
polimorficzna Jedz() ma zadziałać.

Pola (atrybuty):
string TypRoweru;

Metody:
void Jedz();

…

Pola (atrybuty):
string NumerNadwozia;

Metody:
void Jedz();

…

Rower Samochod

Pojazd * ob = new Rower();

ob->Jedz(); //wywołanie metody Jedź z klasy Rower
ob = new Samochod();

ob->Jedz(); //wywołanie metody Jedź z klasy Samochód



 Określenie klasy w języku C++ najczęściej jest
rozdzielone na 2 części:
◦ Deklarację – wstawianą w pliku nagłówkowym (*.h), w

której określane są pola klasy i prototypy metod.
◦ Implementację – umieszczoną w określonym module

programu (*.cpp), stanowiąca ciało (kod) wcześniej
zadeklarowanych metod.

 Nie jest to natomiast wymagane przez składnie
języka. Jest to natomiast mocno zalecane,
zwłaszcza przy okazji realizacji dużych
projektów. Jak się przekonamy C++ umożliwia 3
rodzaje podejścia definiowania klas.



 W C++ klasy są główną reprezentacją typów
zdefiniowanych przez użytkownika.

 W uproszczeniu specyfikacja definicji klasy wygląda
następująco:

słowo_kluczowe_klasy nazwa {

specyfikacja-składowych

};

 słowo_kluczowe_klasy to albo struct albo class.
 nazwa, to dowolny, zgodny z regułami nazewnictwa 

identyfikator (tak jak dla zmiennych czy funkcji).
 specyfikacja-składowych to lista deklaracji 

głównie zmiennych (pól) i funkcji (metod). 
 Średnik na końcu definicji jest niezbędny.



 Deklaracja pól realizowana jest jak deklaracja
zmiennych (w obrębie klasy).

 Deklaracje ze słowem kluczowym static
nazywane są polami (składowymi) statycznymi.

 Nazwa pola powinna się różnić od nazwy klasy i
musi być unikalna w jej obrębie.

 Pola bez modyfikatora static mogą posiadać
przyporządkowane wartości domyślne.



 Funkcje składowe deklarowane są w takim sam sposób jak
tradycyjne funkcje (jednak są powiązane z klasą).

 Podobnie jak w przypadku pól, funkcje składowe mogą
mieć charakter statyczny (poprzez dodanie static) lub
nie.

 Funkcje składowe które nie są statyczne mogą posiadać
modyfikator const, const&, &, &&.

 Niektóre składowe mają specjalne znaczenie:
◦ Konstruktory.
◦ Redefinicja operatorów.



Funkcje składowe w obrębie klasy Funkcje składowe poza klasą



Interfejs klasy –
Zawartość pliku Protokat.h

Implementacja metod –
Zawartość pliku 
Protokat.cpp





 Poniżej przykładowa implementacja do 
przedstawionego wcześniej problemu:



Każda składowa klasy może być zdefiniowana jako:
 Prywatna – dostępna jest tylko w danej klasie (private).
 Chroniona – dostępna z danej klasy i wszystkich klas ją

dziedziczących (protected).
 Publiczna – dostępna skądkolwiek (public).

 Potrzebne są jeszcze metody udostępniające i zmieniające
wartość danego elementu (pola). Mówimy zatem o tzw.
akcesorach (ang. getter) i modyfikatorach (ang. setter).

Zalety hermetyzacji:
1. Ochrona przed błędami.
2. Przejrzystość interfejsu.
3. Możliwa zmiana implementacji klasy bez wpływu na

kod, który z niej korzysta, ponieważ interfejs publiczny
pozostaje bez zmian.



 Konstruktor – specjalna funkcja aktywowana
automatycznie, gdy tworzony jest obiekt. Powinna
ona dokonać inicjacji określonych składowych i
wykonać inne funkcje potrzebne do funkcjonowania
obiektu danego typu.

 Konstruktor nie zwraca żadnego rezultatu, nosi
nazwę taką samą jak nazwa klasy i zazwyczaj nie ma
potrzeby wywoływać go jawnie w kodzie programu.

Dwie wersje realizacji konstruktora:
• Wersja intuicyjna
• Wersja z listą inicjalizacyjną



 Konstruktor ogólny pozwala na zainicjowanie 
pól obiektu na etapie jego deklaracji:

Prostokat p(100, 200);

 Konstruktory podobnie jak funkcje można 
przeciążać.

Dwie wersje realizacji konstruktora:
• Wersja intuicyjna
• Wersja z listą inicjalizacyjną



 Słowo kluczowe const oznacza, że wartość zmiennej bądź
argumentu nie może być zmieniana w czasie wykonania
programu.

const Prostokat p; //Niezainicjowany obiekt const

p.setBokA(40); //Błąd – modyfikacja obiektu const

p.setBokB(80); //Błąd – modyfikacja obiektu const

 Ale można tak (pod warunkiem zdefiniowania konstruktora
odpowiedniego typu):

const Prostokat p(40, 80);

cout << „Pole prostokata wynosi:  << p.wyliczPole();

 Obiekt nie musi być typu const, aby go inicjować w ten sposób:
Prostokat p( 200, 350);

cout << „Pole prostokata wynosi: ” << p.wyliczPole();



Przy założeniu, że mamy zdefiniowaną klasę Prostokąt, mającą 2 konstruktory:
ogólny i parametrowy.



 Aby przekopiować zawartość stanu jednego
obiektu do drugiego często nie wystarczy:

Prostokat p1(100, 200);

Prostokat p2 = p1;

 Należałoby zdefiniować konstruktor kopiujący –
odpowiedzialny za skopiowanie zawartości
jednego obiektu do drugiego (tej samej klasy) na
etapie inicjalizacji.

To zadziała:
Prostokat p1(100, 200);

Prostokat p2 = p1;

Ale to już nie:
Prostokat p1(100, 200);

Prostokat p2;

p2 = p1;



 Załóżmy, że mamy klasę kwadrat zadeklarowaną
następująco:

Czy można zapisać:

Kwadrat k (50);

Prostokat p(k); 

Tak, jeśli zdefiniujemy

konstruktor rzutujący, 
odpowiedzialny za 
skopiowanie zawartości 
obiektu pewnej klasy do 
innej klasy.



 Parametr domyślny – wartość określona na etapie
deklaracji funkcji, która zostanie wstawiona do
parametru formalnego, jeśli dana funkcja zostanie
wywołana bez odpowiedniego parametru aktualnego:

void parametryD(int i, float f = 0, char c = 'Z');

…

void parametryD(int i, float f, char c) 

{

cout << "Do podprogramu przekazano nastepujace

parametry " << i << " " << f << " " << c << endl; 

}

Jeżeli stosujemy prototypy funkcji, wartości parametrów domyślnych określa 
się właśnie w prototypie, w definicji funkcji już nie występują.



 Konstruktor domyślny:
◦ Jest bezparametrowy, lub posiada wszystkie parametry będące

parametrami domyślnymi.
◦ Inicjuje obiekty, deklarowane (bądź tworzone) bez parametrów.

Dotyczy to również obiektów będących elementami tablicy.
◦ Jeżeli dla danej klasy nie zdefiniowano żadnego konstruktora,

kompilator syntetyzuje konstruktor domyślny. Nie należy mu ufać.
◦ Jeżeli dla danej klasy zdefiniowano jakiś konstruktor inny od

domyślnego, a ten jest potrzebny lecz niezdefiniowany, kompilator
zgłosi błąd.

 Konstruktor ogólny:
◦ Jest to podstawowy konstruktor przeznaczony do inicjowania

obiektów na etapie ich deklaracji czy też tworzenia.
◦ Argumenty określają zwykle wartości jakie mają być przypisane

określonym polom obiektu.
◦ Konstruktorów ogólnych może być więcej, mogą one zawierać

również parametry domyślne.



 Konstruktor kopiujący:
◦ Jest potrzebny jedynie wtedy, gdy przewidziana jest

inicjalizacja obiektu danej klasy innym obiektem tejże
klasy.

◦ Istnieje też mechanizm kopiowania bitowego pole po polu –
wówczas konstruktor kopiujący nie jest potrzebny.

◦ Używanie konstruktora kopiującego jest dobrą praktyką.

 Konstruktor rzutujący:
◦ Posiada jeden parametr będący referencją obiektu innej

klasy. Innych argumentów może nie być lub powinny być
one argumentami domyślnymi.

◦ Jest stosowany wszędzie tam, gdzie należy zainicjować
obiekt pewnej klasy wartością obiektu innej klasy.



Prostokat.h



Prostokat.cpp


