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Introdução A introdução tem que estar colocada, em qualquer livro, no começo,
mas isto não significa que ela seja fácil de ser entendida numa primeira leitura. Todo texto com
letra pequena, neste livro, é um texto que o autor sugere que @ leitor@ leia com desconfiança,
e a introdução está em letra pequena.

Um dos objetivos que o autor tem, com a introdução, é o de expor o plano do trabalho e
isto é um assunto dif́ıcil para um@ leitor@ que está se iniciando no assunto. É como explicar
a alguém que nunca foi a Tókio, as belezas e as sutilezas da cidade, no mı́nimo é um bom
supoŕıfero embora Tókio deva ser uma cidade interessante. Mas é preciso ler, pelo menos
rapidamente esta introdução para que você saiba qual é o conteúdo do livro.

Se você for novo em programação, faça uma leitura superficial desta abertura do livro e
passe logo para o primeiro caṕıtulo que é dirigido para quem está começando.

Depois que você estudar com cuidado o primeiro caṕıtulo, faça uma leitura superficial do
resto do livro, para se inteirar do seu conteúdo, e talvez então você deva fazer uma segunda
leitura da introdução seguida de um trabalho cuidadoso do resto do livro. Esta é a minha
sugestão de como usar este livro,

• estudar com cuidado o primeiro caṕıtulo,

• depois recomeçar a leitura do livro desde o começo o que inclui uma segunda leitura
desta introdução.

Foi assim que planejei o trabalho com o livro: o primeiro caṕıtulo é um pequeno curso intro-
dutório de programação voltado para a linguagem que estamos discutindo neste livro. Quando
você terminar o primeiro caṕıtulo já estará escrevendo, sozinho, os primeiros programas.

Entretanto, somente você é que pode descobrir a sua forma de desenvolvimento, o que é
importante é que você se libere de alguns mitos que nos atrapalham no aprendizado:

• mito: que existe uma forma padrão de aprendizado. Não existe! cada um de nós tem
a sua, é esta a principal dificuldade numa sala de aula quando o professor tem que se
dirigir de forma padronizada a 30 pessoas que necessitariam, cada uma, de uma forma
espećıfica de orientação;

• mito: a ordem dos caṕıtulos é um padrão imutável. Infelizmente o livro vem os caṕıtulos
numa ordem prefixada, mas você pode ler os caṕıtulos em outra ordem, tente;

• mito: existe uma forma pré-definida para a arrumação do conhecimento, qual o conceito
que vem primeiro. Isto é falso, mesmo você, em dois momentos distintos, pode precisar
de formas diferentes para entender um mesmo assunto... porque o nosso estado mental

se altera frequentemente, um assunto que você entendeu perfeitamente horas atrás,
agora pode lhe parecer complicado. Isto é válido inclusive para um programa que você
mesmo escreveu e que estava funcionando, e numa nova leitura, do programa, você já
não entende porque colocou aquele truque... Para resolver este problema os programas
admitem um tipo de texto, dentro dos programas, chamados comentários, em que você
pode deixar explicações para você mesmo do significado das construções que você fizer;

• mito: o autor é perfeito e o livro é livre de defeitos... sou humano, as vezes escrevo com
sono, e nem preciso deste alibi, erro mesmo. Se você tiver dificuldades de entender um
parágrafo, pode ser que o livro esteja errado e que você tenha razão! O autor é um
estudante mais avançado e ainda está aprendendo.

Possivelmente o principal problema, dentre os que relacionei acima, se encontra nos erros
do autor. São ciladas que um inexperiente pode encontrar num caminho antes nunca percor-
rido. A sáıda é estudar em equipe. Um colega de estudos completa sua visão e juntos vocês
podem superar os problemas que o autor venha a criar. E, finalmente, você comprou o livro,
adquiriu o direito de se comunicar comigo para discutir situações dif́ıceis. Escreva-me um
e-mail descrevendo o problema, seja sintético e objetivo, e me passe a forma como eu possa
reproduzir a situação sobre a qual você deseja um apoio, e procurarei dar-lhe alguma ajuda.
Mas não espere que eu lhe possa dar um curso particular na Internet, use este recurso de
forma econômica.

Sobre este ponto, de recorrer a ajudas, seja sempre econômico! Procure ajuda com outras
pessoas, mas não se esqueça de que qualquer excesso, neste sentido, é desgastante. Primeiro
tente resolver os problemas sozinho ou com companheiros de estudo. Tente ajuda externa em
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última análise, e com certeza você encontrará à sua volta quem o possa ajudar e deixando o
autor em último lugar, nesta lista. Mas o meu endereço se encontra no final desta introdução,
porque me sinto responsável por este trabalho.

A linguagem C++
Antes de discutir o plano do livro, deixe-nos falar um pouco sobre o que é C++. Sem

dúvida é intrigante os dois “mais”, ++, que completam o nome curt́ıssimo desta linguagem
que, talvez, você saiba que vem de outra linguagem chamada C.

É, você está estudando uma extensão de C e, naturalmente, a primeira pergunta seria:
“então eu devo fechar esta livro e ir estudar primeiro C?”

Houve um tempo em que eu diria: “sim!”. Hoje não penso mais assim, C++ pode ser a
sua primeira linguagem de programação e talvez posteriormente você precise aprender C para
conseguir certas otimizações em programas, porém a tendência parece ser que C desapareça
na poeira da estrada.

Entretanto você vai encontrar aqui os rudimentos de C que lhe serão necessários para
entender todo o conteúdo deste livro, na verdade são partes intergrantes da nova linguagem,
mas em algum momento você poderá precisar mais, e então, neste momento pegue um livro
de C e complete o que você precisar. Quando você sentir esta necessidade você saberá como
proceder, agora pode seguir em frente aqui mesmo.

C++ é uma linguagem orientada a objetos mas que admite programação tradicional e o
projeto era mesmo este, permitir que os programadores da linguagem C conseguissem migrar
para uma outra metologia de programação. Os primeiros programas usarão objetos sem que
você tenha muita consciência disto, porque a linguagem foi feita para isto. Mas desde cedo,
através dos exemplos, eu @ estarei conduzindo a se acostumar com uma nova forma de escrever
programas, a orientação a objetos.

O plano do livro
Deixe-me apresentar-lhe o plano do livro.
Este livro está dividido em duas partes.

1. A primeira parte se compõe de 8 caṕıtulos:

• O primeiro caṕıtulo: dos exemplos, vai lhe mostrar uma coleção de pequenos
programas através dos quais você será introduzido à linguagem. Este é o maior
caṕıtulo do livro e irá fazer uso dos sete caṕıtulos que vem em seguida. Nele
você será convidado frequentemente a visitar os outros caṕıtulos para pegar uma
informação necessária. Volte em seguida para o ponto de onde você tiver sáıdo.

Os exerćıcios irão estimulá-l@ a alterar os programas e é neste tipo de exerćıcios
que você irá ganhar a experiência para partir sozinh@ no seu próprio vôo num
momento futuro.

Ao final do primeiro caṕıtulo você já deverá estar escrevendo pequenos programas
que respondam a alguns objetivos pessoais que você tenha.

Este primeiro caṕıtulo termina com uma lista de tópicos que denominei voca-
bulário com o discurso informativo sobre os diversos assuntos que são sugeridos
ao longo do caṕıtulo. Evito, assim, de distráı-l@ do objetivo principal que é rodar
os primeiros progrmas deixando este discurso para o final do caṕıtulo. Todos os
tópicos do vocabulário estão indexados e você poderá retornar a eles consultando
o ı́ndice remissivo que se encontra ao final do livro. Isto vale para os outros
vocacabulários que se encontram ao final de alguns caṕıtulos.

• Caṕıtulos de referência. Os caṕıtulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formam um conjunto de
caṕıtulos de referência. Em diversos momentos no caṕıtulo 1, estarei sugerindo
que você compareça a um destes caṕıtulos para ler um tópico de que eles tratam.
Faça uma leitura rápida ou mais aprofundada, dependendo do ńıvel de motivação
que você tiver. Os exerćıcios que você encontra nestes caṕıtulos devem conduźı-
lo a um aprofundamento do tópico de que eles tratam, tutoriais, que devem ser
feitos na segunda leitura.

– O segundo caṕıtulo: dos operadores, vai exercitá-lo no uso dos operadores
da linguagem. Na segunda parte deste caṕıtulo tem uma listagem dos ope-
radores para lhe servir de referência futura. O objetivo não será uma leitura
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desta descrição para memorizar o seu conteúdo, mas saber onde se encontra a
descrição para que você possa retornar ao que lhe possa interessa especifica-
mente quando precisar. É uma referência e todos os tópicos estão indexados
para facilitar o seu retorno ao ponto certo.

– O terceiro caṕıtulo: a lógica, vai descrever as estruturas lógicas da lingua-
gem. Cada tópico está seguido de uma pequena lista de exercicios que lhe
deve servir de exemplo do uso da função apresentada. Este caṕıtulo é um
caṕıtulo de referência, quer dizer, você não deverá lê-lo como se fosse um
romance. Tome conhecimento do seu conteúdo e retorne quando for preciso.

– O quarto caṕıtulo: dos nomes e dos seus tipos, em que vamos discutir a
parte quase mais fundamental da teoria da computação, as variáveis, os
seus nomes e os seus tipos. Não leia este caṕıtulo de uma vez, ele é um
caṕıtulo de referência. Volte sempre que precisar, mas faça uma leitura
inicial. Ao chegar no caṕıtulo 8 você aprenderá que há uma nova forma de
pensar, t́ıpica de orientação a objeto, que altera e profundidade o conceito
de variável. Uma classe é uma variável com métodos!

– O quinto caṕıtulo vai lhe mostrar como C++ simula os periféricos, os dispo-
sitivos para onde os programas vão enviar dados ou de onde vão receber
dados, tela do computador, impressora, um disco, ou teclado. Você deverá
retornar a deste caṕıtulo com frequência para completar as informações que
ele guarda para usar em outras situações.

– O sexto caṕıtulo vai lhe apresentar a classe dos textos, sim, um texto é
uma classe com métodos, e você agora poderia fazer uma rápida leitura do
caṕıtulo 8, como eu lhe vou sugerir que faça diversas vezes ao longo dos
caṕıtulos anteriores, mas deve ser uma primeira leitura apenas.

– O sétimo caṕıtulo: as funçoes da linguagem C++ vão ser discutidas aqui.
Uma função é um pequeno programa, um algoritmo bem otimizado com o
objetivo de executar uma pequena tarefa. No caṕıtulo 8 elas vão adquirir
um outro nome, vão ser chamadas de métodos. Digamos que uma forma
rápida de explicar programação orientada a objetos seria dizer que agora
criamos variáveis capazes de se automodificar com os seus próprios métodos
(as antigas funções). Em C fala-se de função, em C++ fala-se de método. Os
métodos são funções acopladas a um certo tipo de dados (variável).
C++ é uma linguagem inteiramente independente que contem C como uma
extensão1. Neste caṕıtulo vou mostrar-lhe como se definem funções e o
processo é t́ıpico da linguagem C, mas você terá aqui tudo que precisa para
estudar o conteúdo deste livro. Se, em algum momento futuro, você precisar
de algo mais, você já terá experiência suficiente para buscar o que faltar em
outras fontes.

– O oitavo caṕıtulo: vai representar uma revisão geral do que foi visto na pri-
meira parte. Nele você vai entender tudo que fizemos nos demais e ele re-
presenta a entrada para a segunda parte. Vou mostrar-lhe, detalhadamente,
o que é uma classe e como elas foram usadas nos caṕıtulos anteriores. Mas,
possivelmente, você já o terá lido quase todo no decorrer da leitura que fizer
dos outros caṕıtulos, é o que eu espero. Se for assim pule logo para a se-
gunda parte e comece a estudar os projetos, voltando ao cápitulo 8 quando
precisar de rever algum conceito, recorra ao ı́ndice remissivo para isto.

Ao finalizar esta primeira parte você fez um curso geral sobre a linguagem.

2. A segunda parte

Na segunda parte vou fazer alguma matemática usando C++. Em cada caṕıtulo você
vai encontrar mais ferramentas num processo constrúıdo a partir da necessidade de
resolver um determinado tipo de problema. Cada caṕıtulo está dirigido para um projeto

1Todo mundo diz exatamente o contrário... e foi esta a construção, mas você vai precisar
de C apenas para aprofundar algumas questões, se precisar algum dia!
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e todos são independentes entretanto o caṕıtulo 10, que trata de gráficos, será utilizado
na última parte dos caṕıtulos 9 e 11. Em cada caso você será orientado a um breve
leitura do caṕıtulo 10.

• O nono caṕıtulo: vai tratar de aritmética. É um caṕıtulo independente que você
pode deixar para estudar posteriormente. Nele eu constrúı uma caculadora gráfica
para números complexos.

• O décimo caṕıtulo: vai discutir gráficos, mas usando um pacote externo, gnuplot
e você vai encontrar aqui um tutorial para entender este pacote. Vou mostrar-lhe
como fazer gráficos de funções.

• O decimo primeiro caṕıtulo vai conduźı-lo à solução de sistemas de equações
lineares dentro da construção de funções polinomais por pedaços. No final vou
aplicar o que estudei de gráficos na visualização destes problemas. Este caṕıtulo
depende do anterior, o caṕıtulo 10.

• O décimo segundo caṕıtulo : é um manual de referências da linguagem. O seu
objetivo é muito mais o de sugerir onde procurar do que propriamente lhe oferecer
todas as informações, porque, se eu fosse colocar aqui todas as informações,
este caṕıtulo, sozinho, teria mais de 1000 páginas. Depois, existem fontes de
informação de primeira qualidade que é absolutamente importante que você saiba
onde estão e como usá-las, é este o objetivo deste caṕıtulo, mostrar-lhe o caminho
das pedras.

Deixe-me chamar sua atenção para dois itens que não parecem fazer parte do plano do
livro, os dois ı́ndices, o anaĺıtico, que aparece no começo e é um resumo do plano que descrevi
acima, e o ı́ndice remissivo que aparece ao final, depois da bibliografia. Fiz um esforço para
indexar todas as palavras importantes que aparecem no livro, faça uso do ı́ndice remissivo
para encontrar um assunto que você não sabe mais onde está no livro.

Agradecimento este livro, assim como tudo que tenho aprendido nos últimos 10 anos,
seria praticamente imposśıvel sem a existência de programação livre. Colocar aqui todos
aqueles a quem sou devedor seria uma longa lista de itens e eu incorreria certamente na
injustiça de me esquecer de algum, é praticamente tudo que roda sob Linux que na última
instalação de programa que executei, acusou a existência 350.000 itens instalados no meu
computador. Eu não faço uso direto da maioria destes itens, alguns eu uso sem nem mesmo
saber. Há nomes signficativos na comunidade do software livre que todos os livros citam
e que vou evitar de citar, como disse acima, para não incorrer na injustiça de omitir um
nome “menor”. Para dar um exemplo, uma das distribuições de Debian/Gnu/Linux, que uso,
consgrou o nome do Espy, um jovem que morreu aos 21 anos, em 11 de Julho de 2000, preso
ao leito em que vivia durante a sua curta vida. Espy deixou-nos todos emocionados quando
soubemos que um dos mais agitados programadores da Internet, morria aos 21 anos de uma
doença degenerativa dos sitema nervoso que o mantinha preso ao leito.

Que, ao mencionar Joel Espy Klecker, eu esteja rendendo a minha mais profunda home-
nagem a todos os programadores e autores do sistema livre da ciência, do conhecimento e da
literatura da qual eu tambem faço parte.

Tarcisio Praciano-Pereira

tarcisio@member.ams.org
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Parte I

Lógica
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Caṕıtulo 1

Uma classe inicial

Este é o caṕıtulo mais longo do livro. Ao terminar este primeiro caṕıtulo
você estará escrevendo, sozinho, os seus primeiros programas em C++. Mas ele
depende dos sete outros caṕıtulos que o seguem, e você será, freqüentemente
convidado a fazer primeiras leituras dos outros caṕıtulos.
Faça exatamente isto, uma primeira leitura, e retorne ao ponto em que você se
encontrava, quando saiu, muito provavelmente no meio de um programa ou de
um exerćıcio.

1.1 Imprimir, uma sáıda de dados

Imprimir na tela é uma das tarefas mais elementares que um programa tem
que fazer, é a sáıda de dados. Vamos mostrar como fazer isto inicialmente.
Neste primeiro caṕıtulo vamos nos concentrar em fazer processamento
numérico porque é a forma mais simples de conduźı-lo a um domı́nio ime-
diato da linguagem.

C++ é uma linguagem orientada a objetos. Guarde isto na mente para ir
se acostumando com a idéia, sobretudo se você já tiver hábitos tradicionais de
programar.

Neste momento esta frase representa apenas o trabalho subliminar de pre-
paração para uma forma mais evoluida de programar, para que sua mente se
prepare aos poucos, sobre tudo se você tiver hábitos antigos de programação,
vamos ajudá-lo a evoluiir destes hábitos antigos aqui, e foi com este objetivo
que a linguagem C++ foi criada. Entretanto não é preciso, e até seria melhor
que você não tivesse os hábitos antigos de programar. Eu, por exemplo, tinha e
me deu algum trabalho para mudar de padrão.

Como será um programa nesta forma extra-terrestre de programar, orientado
a objetos ?
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Para começar eles são bastante normais. Na figura (1.1) página 3 você tem
um primeiro exemplo.

# include <iostream.h>
int main() 
{
        cout << " A primeira mensagem:";
        cout << " estou aprendendo a programar.";
        cout << " E é em  C++  \n";
        return(0);
}

Figura 1.1: Um programa em C++

Este programa se encontra no arquivo primeiro01.cc. O formato do pro-
grama no disco é um pouco mais complexo do que este que você está vendo
impresso no livro. A próxima lista de exerćıcios é um tutorial para que você
entenda claramente o programa e, mais do que isto, o altere.

Exerćıcios 1 Tutorial sobre o primeiro programa

1. Tutorial para rodar um programa Rode e leia primeiro01.cc. Abra uma

shell1, mude para o diretório em que se encontram os programas que você
recebeu no disco (e copiou para o HD, ou leia direto do CD) e digite:

g++ primeiro01.cc -Wall -oprog

./prog

2. Tutorial sobre as opções do g++

Revisando o processo de compilação de um programa.

• g++ é o nome do compilador distribuido livremente pela Fundação2

para Software Livre;

• primeiro01.cc é o nome do arquivo onde o texto do programa se
encontra gravado. Costumamos nos referir a este texto como o código
fonte;

1shell é uma área de trabalho, um terminal onde você pode executar comandos
2Free Software Fundation - GNU
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• -Wall é uma opção na linha de comandos do g++. Algum dia você
deve ler o manual do compilador3 e irá ver a quantidade opções que
você pode incluir na linha de comandos. Elas alteram a forma como
o compilador irá tratar o programa. Neste caso vai fazer com que
g++ escreva tudo que viu no programa. Você pode pedir que ele ainda
seja mais verboso incluindo a opção -pedantic...

Experimente omitir esta opção para ver o que acontece. Depois tente
usar -pedantic. Tente também apagar algum “ponto-e-v́ırgula” e
volte a compilar o programa com e sem -Wall e -pedantic para ver
o comportamento de g++ nos dois casos.

• -oprog para indicar que você deseja que o executável seja chamado
prog, o “o” é de output. Se você omitir esta opção, g++ usará o
nome a.out. A escolha é sua.

Experimente omitir, para ver o que acontece.

• ./prog para pedir que o sistema operacional, Linux, rode o programa.
Deve ser posśıvel digitar apenas “prog”, se você precisar desta forma
mais complicada, isto quer dizer que o sistema está mal instalado do
ponto de vista dos usuários.

3. Comentando o programa

• Observe que o programa contém uma função chamada main(). Os
parênteses estão áı para receber parâmetros e mais a frente nós vamos
lhe mostrar como fazer isto. Naturalmente, main() é apenas a função
principal, mas como função, em prinćıpio pode receber parâmetros
como é hábito com as funções da Matemática.

• Os programas são feitos de sentenças que devem ser sintaticamente
corretas de acordo com a linguagem. O que marca o fim de uma
sentença é o “ponto-e-v́ırgula” final. Experimente apagar algum e
volte a compilar o programa. É uma boa experência, pode aparecer
muita reclamação, mas certamente nenhuma lhe dizendo que faltou
ponto-e-v́ırgula.

O comum é que o compilador diga:

11: error: parse error before <<’ token

erro de análise na linha 11, na frente do <<.

• comentário O texto que está no arquivo primeiro01.cc difere um
pouco do que aparece acima no texto. Se acostume com esta idéia,
você tem os programas no disco, eles estão completos. Aqui nós va-
mos apresentar apenas pedaços de programa.

A primeira parte do programa é um comentário. Eles são marcados:
começam com /* e terminam com */. g++ ignora os comentários,
eles estão no programa para lhe servir de avisos, de informação que
você deseja guardar.

3para ler o manual digite, numa shell, info g++ e para sair acione “q”...
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Nos nossos programas colocamos, no final, uma seção de comentários
em que fazemos observações mais longas sobre os programas. Se
habitue a ler os comentários porque eles complementam o texto do
livro.

• comentário outra forma de fazer comentário, você pode ver na linha
10 do programa. Ele começa com śımbolo // depois do qual g++
ignora tudo que vier até o final da linha. Leia, em primeiro01.cc,
o que diz o comentário (20).

4. Onde estão os “objetos”? Boa pergunta? vamos andar um pouco mais, e
comparar com o mesmo programa escrito em C, para que você veja onde
estão os “objetos” !

Os exerćıcios fizeram uma primeira apresentação de um programa em C++.
Vamos traduzir este programa para C para atender uma curiosidade natural sua.

Se você não souber programar em C, não fique assustado. Você tem duas
opções:

• aprender agora as duas linguagens, de uma vez...

• ignorar tudo que dissermos sobre C

se você adotar a segunda atitude, algumas referências ao C irão representar
um incômodo psicológico para você, mas não haverá nenhuma perda grave de
compreensão do texto. Continuaremos, durante algum tempo, a comparar as
duas4 linguagens, mas há autores que dizem de partida que você pode ignorar C
ao iniciar o seu aprendizado de C++. Eles não estão errados, mas você perderá
alguma informação importante.

Exerćıcios 2 Tutorial sobre primeiro01.c

1. Leia o programa5primeiro01.c e depois o compile com C++

g++ primeiro01.c -Wall -oprog16

e rode

./prog1

Observe que g++ compila programas escritos em C.

Agora execute (observe o que está escrito)

gcc -Wall -oprog2 primeiro01.c

e você criou o executável prog2 usando gcc, o compilador da linguagem
C.

4observe que falamos “duas linguagens”, e é isto mesmo
5é um programa escrito em C
6a ordem dos parâmetros na linha de comando pode ser qualquer
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2. C++ entende C é a primeira lição que podemos tirar: C++ entende os pro-
gramas escritos em C.

Mas faça uma outra experiência, compile o programa primeiro01.cc com
o g++:

g++ primeiro01.cc -Wall -oprog3

e você criou o executável prog3 usando g++, o compilador da linguagem
C++.

Agora rode

ls -lat prog1 prog2 prog3

O comando ls de LinuX, com a opção -lat vai lhe mostrar os tamanhos
dos três programas,

(a) o executável prog1 obtido com g++ a partir de um programa escrito
em C;

(b) o executável prog2 obtido com gcc a partir do mesmo programa es-
crito em C;

(c) e o executável prog3 obtido com g++ a partir de um programa escrito
em C++ ;

Um é menor, e a diferença é pequena porque são programas muito peque-
nos. Qual é o menor ? Qual é o maior ? E por que ?

Resposta:

(a) prog2 é o menor, porque é um programa escrito em C e compilado
com o gcc que é um compilador otimizado para programas da lingua-
gem C;

(b) o médio é o executável prog1 obtido com g++ a partir de um programa
escrito em C;

(c) o maior é o executável prog3 obtido com g++ a partir de um programa
escrito em C++;

compilador compilador compilador
gcc g++ g++

prog2 < prog1 < prog3
programa em C programa em C programa em C++

primeiro01.c primeiro01.c primeiro01.cc

3. Diferenças entre primeiro01.c e primeiro01.cc:

• Semelhança: todo programa tem uma função main() que é a gerente
do processo. Ela é que chama as outras. Examine agora os dois
programas.
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• A primeira diferença fica logo na primeira linha

# include <stdio.h>

e observe que ela não aparece em primeiro01.cc. Esta é uma bi-
blioteca básica da linguagem C onde se encontram definidas funções
de entrada e sáıda de dados, como printf(). Experimente eliminar
esta linha (com o śımbolo de comentário) e veja o resultado.

Logo no ińıcio dos programas vêm diretivas de compilação . Elas
estão caracterizadas pelo śımbolo do jogo da velha seguido duma pa-
lavra chave, neste caso include. include é a tradução para o inglês de
nossa palavra incluir... e assim o compilador sabe que deve ir buscar
o arquivo stdio.h no diretório em que se encontram as bibliotecas da
linguagem7e incluir todas as funções definidas neste biblioteca dentro
do programa. Em primeiro01.cc a linha é

# include <iostream.h>

Se você eliminar8 esta linha, (tente nos dois programas), o compi-
lador vai reclamar que tem coisa que ele não entende no programa.
Experimente!

• Em primeiro01.c tem printf() para imprimir.

Este programa usa uma função, para imprimir.

O modo de imprimir em primeiro01.cc é bem distinto: envia a
mensagem para o objeto cout que “sabe” como imprimir.

Este programa usa um método, de um objeto, para imprimir.

Talvez você devesse fazer agora uma primeira leitura do caṕıtulo 8,
mas volte logo para cá. Ou faça como você fez para aprender a falar,
siga usando as palavras que aos poucos você aprende a programar.

Assim você está vendo onde programação orientada a objeto está
aparecendo no programa primeiro01.cc.

• Em primeiro01.cc as mensagens estão impressas em única linha,
sem interrupção. Experimente colocar

<< endl

antes do ponto-e-v́ırgula e veja o resultado.

Solução: primeiro02.cc

• Lendo os comentários em primeiro02.cc você fica informado que
pode continuar usando a troca de linha de C. Nenhuma novidade!
afinal C++ entende C.

1.1.1 C++ entende C

O resultado das experiências feitas em alguns dos exerćıcios com os dois com-
piladores gcc, g++ é desconcertante. A conclusão mais simples é que gcc é
melhor.

7em LinuX é o diretório /usr/include
8não precisa apagar, basta torná-la um comentário...
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Este conceito, “melhor”, é discut́ıvel. Não existe um melhor, o que existe é o
instrumento ótimo para uma certa aplicação. A linguagem C, quando bem uti-
lizada, produz programas rápidos e eficientes, mas para conseguir a otimização
é preciso truques especiais que fazem os programas mais dif́ıceis de serem en-
tendidos e conseqüentemente de manutenção custosa.

Um bom programador, nas duas linguagens, prefere programar em C++ por-
que ela é mais humana, o que se traduz com a expressão de mais alto ńıvel.

Um programador inexperiente pode fazer programas de péssima qualidade
com qualquer linguagem de programação, e neste sentido C++ não ajuda muito,
e muito posśıvelemnte pode representar um instrumento de qualidade duvidosa.

Um mau programador pode estragar qualquer coisa.
Há uma frase presente em diversos livros de programação que vale a pena

citar, mesmo que não possamos indicar a origem: um programa mal feito é
tão ruim que mais vale a pena aprender a programar novamente e refazer o
programa em vez de tentar corrigir o tal programa mal feito.

Para concluir esta comparação, considerando dois programas bem feitos, em
C e em C++, é muito provável que o programa escrito em C seja menor e portanto
rode mais rápido.

Se costuma afirmar que é comum, criar o programa em C++, e quando pronto,
traduźı-lo para C, pelo menos uma parte do programa.

Mas observe que não é necessário ser assim. As comparações que temos
lido entre C++ e a linguagem concorrente mais próxima, Java, indicam uma
velocidade cerca de 20 vezes superior para programas escritos em C++. Insistimos
em que estamos repetindo comparações feitas por outros programadores uma
vez que não programamos, usualmente, em Java. Sendo isto verdade, e é muito
provável que seja, não há necessidade de fazer a tradução mencionada acima,
de programas terminados e testados em C++, para a linguagem C.

C++ é uma linguagem definitiva !

1.2 Entrada de dados

Vamos usar variáveis nos programas desta seção. Você é convidado a ler um pouco a respeito

no caṕıtulo 5. Mas faça uma leitura rápida e volte logo para cá.

Um programa que faça qualquer coisa interessante tem que usar variáveis9.

1.2.1 Usando variáveis num programa

É, a nota de rodapé é sempre um pouco incoveniente, mas fala a verdade. O
programa primeiros03.cc tem a sua utilidade e não tem nenhuma variável.
Mas em geral não é assim. Como os programas são uma abstração de proble-
mas, modelos, para representarem alguma coisa interessante, eles precisam de
expressões que possam ser alteradas. Isto se faz com variáveis. Vamos tratar

9Claro que isto é falso, rode primeiros03.cc
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de variáveis no caṕıtulo 5. A próxima lista de exerćıcios analisa o programa
primeiros03.cc mais de perto e vai conduźı-lo a novas versões do programa.

Exerćıcios 3 Variáveis num programa

1. Rode o programa primeiros03.cc:

g++ -Wall -oprog primeiros03.cc

e depois

./prog

2. Leia primeiros03.cc e volte a rodá-lo até que tudo fique claro no pro-
grama.

3. Altere primeiros03.cc para que ele escreva mais texto de sua autoria,
apagando a tela entre os blocos de texto.

4. Faça um programa no qual esteja definida uma equação e que o programa
lhe peça valores da variável para substituir na equação.

Solução: primeiro04.cc

5. Altere primeiro04.cc para limpar a tela mais vezes e sobre tudo deixar a
tela limpa quando sair. Veja que em primeiro04.cc existem os caracteres
especiais “\t” que é o tabulador. Experimente os caracteres “\a e “\n”.

6. Acrescente mais variáveis ao programa primeiro04.cc para verificar se
os pontos calculados com a equação de fato se encontram sobre uma reta.

Solução: primeiro05.cc

7. No programa primeiro05.cc, uma das linhas saiu do alinhamento da ta-
bulação. Veja porque (está indicado num comentário no programa). Cor-
rija este defeito (não é um erro...)

8. Inclua uma variável teste em primeiro05.cc para guardar um dos coefi-
cientes angulares e depois de comparar com o outro emitir um laudo sobre
a posição dos pontos.

Solução: primeiro06.cc

9. O programa primeiro06.cc tem um diversos defeitos, (acredite, nós os
deixamos para que você aprenda!) 10. Leia os comentários e se inspire
neles para alterar o programa de modo que o resultado seja melhor, sem
frases desalinhadas etc...

Usamos variáveis do tipo int e do tipo float em alguns programas na
lista de exerćıcios acima. As variáveis numéricas são as mais simples de serem
usadas em qualquer linguagem de programação. Você deve fazer um passeio ao
caṕıtulo 5 para uma rápida leitura dos assuntos que ele trata. Faça uma leitura
superficial para se inteirar de que as variáveis têm tipo e que existe uma razão
forte para isto.

10Acredite se quiser, eu acho que estes autores não sabem mesmo programar!
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Igualdades

O programa primeiro06.cc apresenta um problema esquisito, compara dois
números iguais e conclui que eles podem ser diferentes. Este é um dos problemas
do Cálculo e da Análise Numerica: é dif́ıcil de se obter uma igualdade. O
programa calcula os coeficientes angulares de dois segmentos

b3 − b2

a3 − a2

,
b2 − b1

a2 − a1

(1.1)

e o cálculo resulta em uma pequena diferença conduzindo o programa a concluir
que os números podem ser diferentes. A solução para a busca de desigualdades,
em computação, é procurar uma desigualdade. Veja a solução no programa
primeiro07.cc em que substituimos a busca de uma igualdade por um teste
envolvendo uma inequação

teste = b2−b1
a2−a1

(1.2)

|teste − b3−b2
a3−a2

| < 0.00001 (1.3)

e sendo este último teste verdadeiro, o programa reconhece que os dois pontos
se encontram sobre a mesma reta. Leia também o comentário (100) sobre o uso
da biblioteca math.h e faça a experiência que o comentário sugere.

1.2.2 Usando funções

Vamos discutir função no caṕıtulo 4, e seria interessantes que você fizesse
uma rápida leitura deste caṕıtulo.
O nosso ponto de partida será o programa primeiro09.cc incluindo uma
função definida pelo programador.

As funções são o centro da programação em C++ e vamos agora alterar o
programa primeiro09.cc usando este conceito.

Todos os programas que estudamos até agora, as modificações sucessivas de
primeiro01.cc são formados de uma única função: main().

O programa primeiro09.cc é bem simples tem uma mensagem de três li-
nhas para facilitar o nosso objetivo imediato que é mostrar-lhe o significado das
funções.

Este conceito, função, é essencial para a linguagem C++. Não é posśıvel
fazer programas interessantes sem usá-lo. Leia rapidamente o caṕıtulo 4 para
completar as informações que precisamos aqui, entretanto não será preciso muita
coisa neste primeiro momento. Você pode fazer uma leitura mais completa do
caṕıtulo depois.

Aprenda a usar primeiro. O próximo tutorial tem este objetivo. Vamos
aprender a usar depois voltaremos a conversar.

Exerćıcios 4 Tutorial para construção de funções

1. Abra o programa primeiro09.cc, leia e rode o programa.
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2. Um programa tem que ter uma função principal, main(). Mas pode ter
outras, e este tem, a função return(). Veja a alteração deste programa
que se encontra no arquivo primeiro011.cc. Veja a análise do novo pro-
grama:

• Criei uma função chamada mensagens() colocada logo depois do final
de main();

• transferi para mensagens() a tarefa de imprimir as mensagens que
antes se encontravam em main();

• em main() coloquei uma chamada “mensagens()”

Compile e rode o progama primeiro011.cc

3. Ocorreu um erro, certo?

primeiro011.cc: In function ‘int main()’:

primeiro011.cc:23: error: ‘mensagem’ was not declared in this scope

é porque precisamos informar ao compilador que existe uma função que
vai ser usada. Leia o comentário ao final do programa, nele você encontra
instruções de como corrigir o programa. A correção se encontra em

primeiro012.cc

Compile e rode o progama primeiro012.cc.

4. O programa primeiro012.cc ainda está errado, mas agora foi uma sim-
ples observação que o compilador fez: warning:

primeiro012.cc: In function ‘int mensagens()’:

primeiro012.cc:34: warning: control reaches end of non-void function

Leia o comentário no programa.

5. Melhore primeiro012.cc colocando algumas mudanças de linha. Corrija
também o defeito mencionado no comentário, use os dois métodos suge-
ridos.

soluções: primeiro012a.cc, primeiro012b.cc

Vamos analisar a metamorfose de primeiro09.cc para se transformar em
primeiro012.cc.

A sua primeira reação pode ser que nós apenas complicamos as coisas.
É verdade!
Mas o próximo exemplo vai mostrar-lhe que esta técnica complicadora é

salutar, aguarde um pouco.
Antes de prosseguir vamos repassar os detalhes da criação de uma função.

Para definir uma função é preciso,

11



• antes de main() declarar o protótipo da função, a primeira linha copiada
da definição da função, mas terminada com ponto-e-v́ırgula, e colocada no
ińıcio do programa, onde ficam todas as declarações iniciais.

Este é o erro que havia em primeiro011.cc, a ausência do protótipo.

• Depois construir a definição da função.

• Finalmente chamá-la la dentro de main(), ou de de dentro de uma outra
função, porque, num programa mais complexo o comum é que,

uma função chame outra função,
que chame outra função,

que chame outra função,
que chame . . .

Vamos continuar com o tutorial, agora alterando primeiro07.cc.
Você já rodou este programa, e já o leu. Ele tem umas repetições que indicam

que ele está mal feito, que precisaria de algumas funções para evitar este defeito.
Um texto repetido dentro de um programa é um ind́ıcio de que alguma coisa está
errada.

Exerćıcios 5 Continuação do tutorial sobre função

1. Crie uma função mensagem() para apresentar o programa. Não se esqueça
do protótipo, mas se você se esquecer o compilador vai alertá-l@ disto. E
não se esqueça de chamar mensagem() no local certo em main().

Solução: primeiro071.c

2. Leia o comentário (80) em primeiro071.c e crie uma função adequada.
Não se esqueça do protótipo... etc... Há um erro antigo, herdado de
primeiro071.c, corrija este erro. Leia o comentário (120) em
primeiro072.cc.

Solução: primeiro072.cc

3. Corrija o erro no coeficiente angular do programa primeiro072.cc leia o
comentário (120).

Solução: primeiro073.cc

4. Crie uma função laudo final() para emitir a mensagem final do pro-
grama primeiro073.cc. Esta função deve receber as variáveis x1, x2,

x3, y1, y2, y3 para calcular os coeficientes angulares.

Solução: primeiro074.cc

5. Há ainda uma repetição de rotinas em primeiro074.cc que podem ser
executadas por uma função, faça isto. Talvez você precise de duas funções
f1, f2.

Solução: primeiro075.cc
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6. Há ainda uma repetição de rotinas em primeiro074.cc que podem ser
executadas por uma função imprime pontos().

Solução: primeiro076.cc

7. Infelizmente o programador esqueceu-se de calcular alguma coisa em
primeiro076.cc

e os pontos estão sendo “calculados” de uma forma extranha. Descubra
onde está o erro, veja o comentário (300).

Solução: primeiro077.cc

No tutorial anterior você acompanhou a evolução de um programa para nele
incluir diversas funções que executavam, cada uma, tarefas espećıficas que antes
eram repetidas dentro do programa inicial.

O planejamento que seguimos não foi o melhor. Há formas bem mais organi-
zadas de obter o resultado alcançado pelo programa primeiro077.cc mas não
era o objetivo neste momento atingir um planejamento melhor. Nós queriamos
ilustrar a criação e uso do conceito de função.

Embora ainda não tenhamos discutido este conceito a fundo, isto será feito
no caṕıtulo 4, de agora em diante já vamos usar funções nos programas.

Cabe aqui uma pequena análise do que foi obtido com o programa
primeiro077.cc.

• A função main() agora assume um papel de planejamento do trabalho.
Você verá que esta atitude será adotada seguidamente no futuro.

• Dividimos o trabalho em pequenas tarefas (funções). Cada uma destas
tarefas podem ser verificadas separadamente antes de serem usadas dentro
do programa. Veja o programa

testa funcao01.cc

Ele mostra como se pode testar uma função.

• A divisão do trabalho em pequenas funções que executem, cada uma delas,
uma pequena tarefa garante uma probabilidade mı́nima de erro.

• Pequenas funções são objetos important́ıssimos para os quais sempre va-
mos encontrar novas utilizações. Analise a bilioteca

Ambiente.h

que é uma classe, sem dar grande importância ao fato de que ela seja uma
classe. As classes serão estudadas no caṕıtulo 8. Veja que Ambiente.h é
formada de um conjunto de pequenas funções (agora chamadas de métodos
da classe ambiente). Na próxima seção faremos uso de Ambiente.h.

Você foi inicializado no conceito de função. Passe a usar funções vendo
nos programas primeiro071.cc ...primeiro077.cc como elas são definidas.
Mas guarde a observação, as funções que construimos nesta seqüência tinham o
objetivo de mostrar como fazer, e em alguns casos não foram a melhor solução.

O método que descrevemos é o que se usa na produção de programas:
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• Vamos aos poucos construindo a versão melhor de um programa a partir
de uma sucessão de versões que corrigem os erros das anteriores.

• Em geral este trabalho é feito em equipe, o trabalho é divido entre os mem-
bros da equipe e cada um constrói as suas funções e as testa. Você vai ver,
quando se constrói uma boa função11, não é necessário que ninguém a leia
para usá-la. Ela é em geral simples, faz poucas coisas, tem um nome que
identifica bem o seu objetivo e pode trazer uma ajuda dando dicas sobre
o seu uso. Experimente digitar tar, seguido de enter, numa shell, não é
o melhor exemplo porque tar é um programa bem complexo...formado de
diversos métodos!

• Finalmente juntamos o trabalho no programa final, como tar.

1.3 As operações aritméticas

Uma das funções de uma linguagem de computador é fazer contas com
números. Algumas linguagens são capazes de fazer contas com śımbolos,
com letras, como em álgebra, isto se chama de computação algébrica. Não
podemos fazer computação algébrica diretamente com C++, podemos fazê-lo
com uma ferramenta escrita com C++, mas não será o objetivo deste livro.

Nós vamos lhe falar nesta seção de operações aritméticas, quer dizer que os
programas vão fazer contas com números. Leia o caṕıtulo 5 e faça uma leitura
inicial do assunto t́ıpos de dados. As variáveis têm tipo e aqui vamos descrever
o que acontece o tipo de dados chamado inteiro.

Vamos usar uma das versões de primeiro07.ccpara mostrar-lhe que nunca12

começamos “do zero”, sempre uso um programa que já faz alguma coisa parecido
com aquilo que desejamos fazer.

Certo, o nunca é um exagero, mas no mı́nimo começamos com
esqueleto.cc

e com isto não vamos nos esquecer

• de usar comentários;

• de identificar a equipe que escreveu o programa;

• de registrar o nosso objetivo com o programa;

• de registrar as palavras chave do programa.

Leia o programa esqueleto.cc, mais do que isto, o modifique para que
ele atenda às suas necessidades iniciais. Você já deve ter observado que os
programas todos tem, nos comentários iniciais, um item, “palavras chave”. Se
você executar

11Aos poucos vamos deixar de usar a palavra função. Em programação orientada a objetos
nós as chamamos de métodos.

12As vezes a gente começa usando esqueleto.cc...
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grep chave *.cc | more

você vai ter uma lista de todos os assuntos13 que os programas cobrem e poderá
escolher um programa que esteja próximo do que você deseja. Mantenha este
item atualizado nos seus programas.

Vamos fazer uma cópia de primeiro077.cc para segundo01.cc e fazer al-
gumas alterações para começar o trabalho:

cp primeiro077.cc segundo01.cc

Exerćıcios 6 Tutorial sobre funções e classe

1. Leia e rode o programa segundo01.cc. Ele está errado e o comentário
(100), dentro do programa, identifica o erro. Corrija e rode o programa.

2. Altere segundo01.cc (a versão que você tiver corrigido) para calcular a
combinação linear z na equação

z = a1t1 + a2t2 + a3t3

em que a1, a2, a3 são constantes do programa e o usuário fornece os valores
de ti. Mantenha os valores de default para ti, de forma que o usuário possa
usá-los, se quiser: cin >> ti 14. Dando enter, o valor existente em ti

será utilizado.

Solução: segundo02.cc

3. O programa segundo02.cc tem outro erro. Compile o programa e de-
pois veja o comentário (40) que indica como corrigir o erro. Corrija o
programa, transformando o erro em comentário.

4. No programa segundo02.cc implementamos uma função para fazer en-
trada de dados. Estude o programa e veja como isto foi feito.

5. O programa segundo02.cc tem uma sáıda de dados muito pouco explica-
tiva. Altere-o para que ele explique qual foi a combinação linear feita.

Em segundo02.cc construimos uma função para fazer entradas de dados do
tipo int. A função usa duas funções da linguagem C para entrada de dados.
Não sofra muito procurando entender a fundo o funcionamento destas funções,
mas considere isto um ponto importante para o futuro15.

Rode e leia o programa segundo02.cc. Depois leia o método entrada int()

definido em Ambiente.h. Como a nossa entrada de dados já estava madura, nós
a inclúımos em uma biblioteca (leia classe).

13Executando “grep chave *.cc > chaves” você cria um arquivo chamado chaves con-
tendo a lista de todas linhas com as palavras chave dos programas. Este comando é destrutivo,
vai substituir o arquivo chaves, se ele existir.

14cin é um objeto definido em iostream para entradadas de dados, e >> é o método para
acessá-lo. Método ? que é método ? faça uma leitura rápida do caṕıtulo 8

15Quem quiser entender tudo logo desde o começo, provavelmente não irá muito longe.
É importante saber usar mesmo sem entender, esta é uma etapa essencial da aquisição do
conhecimento.
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Leia o arquivo Ambiente.h, é uma classe (classes serão estudadas no caṕıtulo
8). O objetivo de Ambiente.h e oferecer pequenos métodos que têm uma utili-
dade geral, em diversos programas.

Experimente rodar o programa apeteco.cc

g++ -Wall -oprog apeteco.cc e depois rode: ./prog.
Tudo que este programa faz é emitir uma mensagem solicitando que você

aperte “enter” para finalizar o programa. Agora leia o arquivo Ambiente.h e
você irá encontrar uma versão de apeteco.cc transformada em um método da
classe Ambiente. Na verdade irá encontrar três: apetecof(), apeteco2(),

apeteco()

Nos próximos exerćıcios vamos usar esta classe Ambiente dentro dos progra-
mas. Uma primeira leitura do caṕıtulo 8 é útil, agora. Mas faça apenas uma
primeira leitura e volte para aprender-usando na lista de exerćıcios seguinte.

Exerćıcios 7 A classe Ambiente

1. Leia o programa segundo03.cc. Em particular observe

(a) Tem um “# include” para incluir a bibliteca Ambiente.h;

(b) Depois tem uma definição de tipo

Ambiente Tela

criando uma nova variável (é um objeto da classe Ambiente). Se
deve dizer que é uma realização da classe Ambiente, em inglês, “an
instance of the class Ambiente”.

(c) Depois usamos alguns métodos de Ambiente herdados por Tela

Tela.apetecof(), Tela.limpa janela()

Leia o programa e volte a rodá-lo.

2. Faça um pequeno programa apenas para usar

apetecof(), limpa janela() herdados por um objeto chamado
Comunicacao

Se inspire no uso de Tela.

Solução: segundo04.cc

3. Escreva um programa que imprima todos os números inteiros de 1 até 10.

Solução: segundo05.cc

4. O programa segundo05.cc sugere que você aprenda a usar o while().
Compareça ao caṕıtulo 3 para ver como se usa while(). Tente transfor-
mar segundo05.cc numa versão mais evoluida.

Solução: segundo06.cc

5. segundo06.cc descreve os termos de uma p.a. de razão 1 tendo como
primeiro termo 1. Altere segundo06.cc para obter
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(a) Uma p.a. com razão 3 e primeiro termo 5;

(b) Uma p.a. com razão -5 tendo por primeiro termo 17

Solução: segundo07.cc

6. O programa segundo07.cc lhe apresenta um atalho16 que se originaram
na linguagem C. Leia o comentário (50) e faça as experiências sugeridas.

7. Em segundo07.cc alterne a posição das linhas dentro do while() e ana-
lise o resultado.

8. Altere segundo06.cc para calcular a soma dos 1000 primeiros números
naturais (inteiros positivos).

Solução: segundo08.cc

9. O programa segundo08.cc imprime, inutilmente, os valores intermediários
acumulados na variável soma. Elimine este defeito.

Solução: segundo081.cc

10. Mas talvez fosse interessante ver as somas parciais, por exemplo, a cada
20 parcelas. Um if() resolveria este problema. Leia a respeito de if()

no caṕıtulo 3 e altere segundo081.cc para que sejam impressas algumas
somas parciais. Você vai precisar de uma variável “contador” para con-
trolar estes eventos.

Solução: segundo082.cc

Em todos os programas passaremos a usar a nossa biblioteca17 Ambiente.h

para estabelecer comunicação com o usuário do programa.
É posśıvel que a not́ıcia sobre o direito autoral o aborreça, ela se torna

assim um exerćıcio, o de eliminá-la dos programas, ou transformá-la em um
texto que lhe pareça mais agradável. Depois vamos lhe ensinar como evitar
este aborrecimento permitindo ao usuário o direito de não ler comentários dos
programas.

Leia a biblioteca Ambiente.h, mas com o objetido de conhecê-la. Ela usa
o conceito de classe que será estudado no caṕıtulo 8.

Exerćıcios 8 1. maior do que Faça um programa que solicite do usuário um
número maior do que 100 e teste se ele fez isto.

Solução: terceiro01.cc

2. else Se o usuário tiver obedecido ao solicitado, o programa termina sem
dizê-lo! Isto pode ser alterado incluindo um complemento ao if() que é
o else. Leia a respeito no caṕıtulo 3 e faça um programa mais completo.

Solução com um erro: terceiro02.cc

16Os atalhos são discutidos no caṕıtulo 2
17Eras dos autores! Não é uma biblioteca, é uma classe, um modelo!
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3. else O programa terceiro02.cc infelizmente está errado18, mas o co-
mentário (20), dentro do programa, explica porque. Corrija o erro aten-
dendo ao comentário do programa.

4. desigualdade Faça um programa que solicite do usuário dois números, um
maior do que 100 e outro menor do que 50 e depois teste os resultados. O
programa terceiro03.cc pretende fazer isto, mas ele está errado, por
que ? Rode várias vezes o programa com as distintas possibilidades para
verificar por que ele está errado. Leia o comentário (50), no programa.

Soluções: terceiro03a.cc , terceiro03b.cc

5. desigualdade

6. lógica, conjunção Em terceiro04.cc estou usando a conjunção lógica
condicao1 && condicao2 como parâmetro do if(). Verifique se este
programa resolve a questão anterior.

7. equação Faça um programa que resolva a equação (inteira)19

x + b = c

Solução: terceiro05.cc

8. Dependendo dos coeficientes, o programa terceiro05.cc pode apresentar
a equação de uma forma pouco elegante: x + −3 = 7... Experimente e
depois corrija este defeito do programa.

Solução: terceiro06.cc

9. Ainda ficou uma imperfeição no programa, ele escreve a equação x+0 = 7,
e nós gostariamos que ele escrevesse x = 7. Faça esta correção.

Solução: terceiro061.cc

10. Para resolver uma equação qualquer do primeiro grau, você precisa do tipo
float20. Altere terceiro06.cc para resover uma equação do primeiro
grau Ax + B = C.

Solução: terceiro07.cc

11. desigualdade Para resolver uma desigualdade temos que analisar se em

Ax + B ≤ C

o coeficiente A é positivo ou negativo. Use if()/else e escreva uma
programa que resolva esta desigualdade.

Solução: terceiro08.cc

18Vá se acostumando, este livro está cheio de erros!
19sobre o conjunto dos inteiros
20ponto flutuante

18



12. O rótulo de terceiro08.cc está errado (t́ıpico quando se re-aproveita um
programa...). Corrija isto.

13. Faça um programa que resolva equações do segundo grau. Altere
terceiro08.cc

por exemplo. Considere as etapas: (produza as funções que as vão repre-
sentar)

• Analise primeiro quais são as etapas do problema;

• altere rotulo() de forma conveniente;

• faça as funções que resolvem cada uma das tarefas que você tiver
identificado;

• re-escreva main() para gerenciar o processo: o script.

Solução: terceiro09.cc

14. Rode e leia terceiro09.cc. Observe que tem ”apeteco”em excesso no
programa. Corrija isto.

15. O programa terceiro09.cc resolve equações do segundo grau com ráızes
reais. Leia e rode o programa. Termine o programa para que ele calcule as
ráızes complexas atendendo as recomendações que ficaram no programa.

Solução: terceiro091.cc

16. Faça um planejamento diferente do que foi usado em terceiro091.cc

para resolver equações do segundo grau.

• Use a função main() como planejamento;

• crie funções vazias de acordo com o planejamento feito com main();

• construa as funções que main() chama.

1.4 Operações com os inteiros

Os números, em computação, não são o mesmo tipo de objetos para a Matemática. Um
diferença fundamental separa estes dois campos do conhecimento

• para a Matemática os números formam um conjunto infinito;

• não tem sentido em computação falar-se em conjunto infinito, e mais, um número é
um tipo de dado. Você pode ler mais a respeito de tipo de dado no caṕıtulo 5.

• em Matemática estabelecemos uma departamentalização para os números, mas por
razões puramente formais, e no fundo todo número pertence a ao conjunto dos números
complexos, em computação há uma clara divisão entre número inteiro e número com
ponto flutuante, float. A razão desta diferença se deve ao espaço que cada um desses
tipos de dados numericos ocupa na memória.

Leia o caṕıtulo 5.
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Considerando que um inteiro é um tipo de dados para linguagens de com-
putação, uma dos objetivos do próximo tutorial é a identificação do espaço que
um inteiro ocupa na memória e as restrições que as operações da aritmética
sofrem com este tipo de dados.

Como queremos fazer um pouco de aritmética, nada mais natural do que
fixar como objetivo montarmos uma calculadora. Neste momento será uma
calculadora muito simples, mas ao final do livro você vai observar que é um
projeto simples que se encontra escondido dentro de um produto final imponente,
porque vamos retornar a este projeto dentro de outro contexto, mais a frente.

Rode o programa inteiros01.cc. Rode e leia o programa. É um programa
muito rudimentar, não tem uma boa apresentação, tem erros nas mensagens, e
é um bloco monoĺıtico.

Vamos criticar este programa e transformá-lo num programa bem planejado.
O próximo tutorial vai partir de um programa que é uma copia (melhorada)

de inteiros01.cc.

Exerćıcios 9 Tutorial sobre os inteiros

1. Leia e rode o programa quarto01.cc. Faça uma listagem dos métodos que
este programa herda da classe Ambiente.h.

2. Refaça o programa quarto01.cc para torná-lo independente de Ambiente.h.
Conclua se há vantagens no uso desta classe.

3. Altere quarto01.cc para fazer todas as quatro operações com os números
fornecidos.

Solução: quarto02.cc

4. Se você rodar quarto02.cc com números realmente grandes, na classe de
milhar, o resultado da multiplicação pode ter resultados extranhos. Expe-
rimente. Você também vai encontrar resultados extranhos com respeito à
divisão. Leia o caṕıtulo 2 a respeito da divisão inteira. Outras justificati-
vas você vai encontrar lendo a respeito do tipo int no caṕıtulo 5.

O programa quarto02.cc é extenso mas não é dif́ıcil. Vamos analisá-lo em
algum detalhe agora antes de partir para a construção da calculadora.

Ele tem um defeito de planejamento indicado no próprio programa que é
a existência de uma segunda função principal licao inteiro() que faz tudo.
Este é o papel da função main(). Para corrigir isto basta levar licao inteiro()

para dentro de main().
Claro, se trata de um defeito de planejamento, mas o programa pode ficar

assim e funcionar.
Ele se compõe de cinco funções que descrevem as “cinco operações elemen-

tares da aritmética”. A quinta operação é o cálculo do resto.
Em C++ a divisão se comporta de uma forma aparentemente extranha. Ao

calcular uma divisão entre números inteiros, o que vamos obter é o quociente.
Rode novamente quarto02.cc e veja na parte final (lendo o programa você
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vê isto) que escrevemos o algoritmo da divisão euclidiana usando a divisão e o
módulo.

O módulo é a quinta operação fundamental da aritmética. Leia mais a
respeito no caṕıtulo 2.

Para construir a calculadores vamos usar o controle lógico switch() que se
traduz por escolhe ou seleciona. É o nome em inglês para interruptor eletŕıco
de parede para selecionar em dois estados de uma lâmpada: acesa ou apagada.

Esta palavra em inglês também significa conecta e é exatamente isto que se
quer dizer. Pense naquelas antigas mesas de telefonia (viśıveis em gravuras de
20 ou 30 anos atrás) em que uma telefonistas conectava as chamadas que che-
gavam com o terminal telefônico desejado. Se for dif́ıcil encontrar esta imagem,
considere a figura (1.2) página 21, em que você vê um switch para internet.

Figura 1.2: Um switch para internet - conecta os computadores

É um aparelho que conecta cada um dos computadores em uma rede interna.
O sinal de internet entra no primeiro conector e o aparelho escolhe para qual
computador deverá enviar os datagramas que estão chegando.

Em computação switch() generaliza o if() permitindo que escolhamos
entre vários estados. Você pode fazer um switch() com vários if()/elses
também, mas fica complicado e feio.

Veja o arquivo switch.cc que não é um programa. Quando você precisar
de usar esta estrutura lógica poderá chamar este arquivo e inclúı-lo em seu
programa. Leia o arquivo para entender a sintaxe desta estrutura de controle
lógico e leia mais a respeito no caṕıtulo 3.

Vamos alterar quarto02.cc incluindo nele o arquivo switch.cc para cons-
truir o programa inicial da próxima lista de exercicios.

Exerćıcios 10 A calculadora

1. Faça um programa que simule uma calculadora com as quatro operações.

Solução: quarto03.cc

2. Leia rode e estudo quarto03.cc.

3. O programa quarto03.cc precisa que você indique com um número qual é
a opção desejada. Vamos aprender a responder com o sinal da operação.
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(a) Rode o programa ascii.cc e depois o leia. Ele usa a estrutura de
controle for() sobre a qual você pode ler mais no caṕıtulo 3.

(b) Experimente o que a observação de ascii.cc sugere.

(c) O programa ascii.cc tem um if() para controlar quantos caracteres
serão impressos na tela de cada vez. Ele imprime de 10 em 10. Altere
o programa para que ele passe a imprimir de 15 em 15.

(d) Faça um programa que imprima os 100 primeiros termos de uma
progressão aritmética transformado ascii.cc para isto.

Solução: quarto05.cc

(e) Altere quarto05.cc para que ele receba o sinal da operação que você
deseja executar.

Solução: quarto06.cc

1.5 Palavras e frases

Nesta seção vamos ver como C++ pode agir sobre texto. Como texto é um
tipo de dado muito grande, é também interessante aprendermos a guardar ou
ir buscar texto em um arquivo em disco.

Neste caṕıtulo, e em muitas outras ocasiões neste livro, estamos usando o
(fazendo referência ao) editor de textos joe que comumente é instalado pelas
distribuições Linux. Você tem duas opções,

• ignore joe e o substitua em todos os programas por um editor que se
encontre instalado no sistema que você estiver usando;

• instale o joe que vale a pena, é simples e muito poderoso21.

Deixe-nos alertá-lo para a dificuldade um pouco maior desta seção sobre as
anteriores e com isto queremos dizer-lhe duas coisas:

• o dif́ıcil não é para pessoas mais inteligentes, apenas exige mais tempo de
processamento mental;

• não tente entender tudo imediatamente, aprenda a usar antes de compre-
ender perfeitamente.

Não duvide de que o conhecimento representado por uma linguagem de pro-
gramação foi obtido ao longo de anos e por várias equipes estudando, errando,
aprendendo.

Em particular aqui vamos nos comunicar com arquivos em disco para guardar
texto. Dois assuntos que exigem mais tempo e trabalho para que você compre-
enda todas as relações envolvidas.

21Isto é falso, como pode algo ser simples e poderoso...
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No caṕıtulo 5 você pode encontrar uma visão mais aprofundada sobre os dois
tipos dados que vamos usar aqui: texto, arquivo, mas use primeiro e se prepare
para ir compreendendo com o uso.

O projeto: vamos construir uma agenda de telefônica. Esperamos que este
projeto seja motivador e útil.

Para produzir um projeto relativamente grande como este, precisaremos de
usar praticamente tudo que estudamos nas seções anteriores e assim, ao concluir
o primeiro caṕıtulo, você terminou o seu primeiro curso sobre C++ depois do
que você poderá iniciar o seu aprofundamento através dos caṕıtulos seguintes.

1.5.1 Como guardar texto

Leia a mais a respeito no caṕıtulo 5, aqui vamos dirigi-l@ rapidamente para
fazer uso de texto, é a técnica aprender a usar para depois compreender melhor.

As linguagens de computação reservam um tipo de dado para textos, são as
matrizes de caracteres.

O que caracteriza uma cadeia de caracteres é abrir/fechar aspas e é um erro
de sintaxe faltar aspas fechando ou abrindo. Em vários programas já vizemos
uso de cadeias de caracteres de formas que você não está encontrando até este
ponto nenhuma novidade no texto. Mas até agora não usamos texto como um
tipo de dados.

Usar um tipo de dado significa eleger uma variável para guardar este tipo
de dado, um comando como

cout << 3 << endl;

não está usando o tipo de dados int, embora esteja sendo enviado um o número
inteiro 3 para a sáıda de dados.

Ao definirmos uma variável para um determinado tipo de dados, criamos uma
variável para este tipo de dados e poderemos aplicar os operadores naturais
deste tipo de dados à esta variável.

Em programação orientada objeto se pensa sempre em

• métodos que se aplicam a

• objetos.

Agora vamos avançar um pouco mais em programação orientada objeto, com
objetos que representam arquivos ou texto aos quais lhes vamos aplicar fazer os
métodos para acessar arquivos ou manipular texto.

A forma como as linguagens de computação tratam o tipo de dado texto é
relativamente simples: são matrizes (com uma única linha) tendo por entrada os
caracteres, é a razão porque as chamamos em português de cadeias de caracteres.
Quer dizer que uma variável deste tipo consiste uma conjunto de endereços nos
quais se encontram guardados caracteres.
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1.5.2 Onde guardar textos de forma segura

Textos são dados muito grandes e algumas vezes muito senśıveis, como número
de telefone, registro no CPF, conta bancária, e o melhor local para eles é um
arquivo em disco (devidamente protegido).

Precisamos de associar texto com arquivo em disco. Os itens necessário para
isto são:

• um tipo de dados, (um objeto), para representar texto e as operações que
podemos fazer com ele: concatenar, cortar, colar, selecionar um pedaço,
guardar num arquivo no disco ou recuperar de um arquivo no disco.

• uma classe que represente os arquivos e as operações com arquivos dentro
do programa. Há duas classes básicas, istream, o “i” vem de input, en-
trada de dados, e iostream, em que “io” vem de input, output, entrada
e sáıda de dados;

• como vamos ter que representar a memória de massa uma classes deriva-
das destas foram criadas para acessar um arquivo em disco,

ofstream, fstream

Para manipular arquivos em disco C++ usa uma classe com que representa a
memória de massa22, stream, se diz em inglês, corrente seria a tradução, mas o
nome habitual em português é cadeia de caracteres. O caṕıtulo 5 discute este
tipo de dados.

A próxima lista de exerćıcios vai mostrar-lhe como acessar um arquivo e
guardar alguma coisa nele, assim como recuperar o que esteja em um arquivo.

De agora em diante, os nomes dos programas passarão a ter significado,
estamos entrando num projeto.

Exerćıcios 11 Tutorial para acesso a arquivos

1. Rode o programa abre arquivo01.cc. Se der erro em tempo de execuç~ao

a razão está na linha
system(’’joe telefone’’);

porque este programa usa o editor de textos joe que pode não estar insta-
lado no seu sistema. Neste caso troque “joe” pelo nome de um editor que
esteja instalado e ignore a instrução sobre como fechar o arquivo, CTRL-C,
que vale para o joe mas pode não valer para o editor que você estiver
usando.

Quando você compilar o programa, C++ não vai saber se joe está insta-
lado no computador e não vai ver nenhum erro nisto. Mas quando você
rodar o programa, pode haver um erro em tempo de execução . Um dos
tipos de erro mais dramáticos em computação! Veja o comentário (30) no
programa.

22Uma denominação antiga, mas com freqüência usada, para fazer referência aos discos,
provavelmente devido ao material com que eram feitos. Uma memória flash, um pen-drive cai
neste tipo de memória
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2. Abra o arquivo abre arquivo01.cc num terminal, enquanto você o exe-
cuta em outro terminal. Analise o que faz o programa enquanto você o
lê.

3. Altere o programa abre arquivo01.cc para criar alguns textos diferentes.

4. Altere o programa abre arquivo01.cc para gravar textos em diferentes
arquivos no mesmo programa. Não se esqueça de chamar o editor ade-
quado para ver os textos escritos.

Aqui há um erro potencial muito comum: esquecer de fechar o arquivo,
veja o comentário (20) no programa abre arquivo01.cc, antes de abrir
outro. Modo de evitar este erro: use os comandos:

• ofstream nome arq("telefone", ios::out);

• nome arq.close();

sempre aos pares. Escreva logo os dois comandos, e depois comece a man-
dar dados para o arquivo entre estes dois comandos, assim você não irá
esquecer-se fechar o arquivo quando terminar de acessá-lo.

5. Leia o comentário (05) em abre arquivo01.cc e faça a experiência in-
dicada.

6. Melhorando abre arquivo01.cc. O método
cin.getline(borrao, 80)

recebe um texto com 80 caracteres que você pode colocar num arquivo. Faça
um programa que lhe peça uma linha de texto e a coloque em “telefone”,
separada por linhas em branco e depois abra o arquivo e lhe mostre o que
está escrito.

solução: abre arquivo02.cc

7. O programa abre arquivo02.cc define uma variável de tipo char que é
uma matriz de caracteres, é o processo usual para guardar texto. Leia o
comentário (10) no programa.

8. Faça um programa que receba um texto e depois escreva cada letra deste,
sucessivamente, na tela.

solução errada: brinca com texto.cc

9. O erro em brinca com texto.cc se deve a tentativa de atribuição direta
de um texto a uma variável do tipo char. C++ não aceita isto, use a função
strcpy(variavel, texto)23 em que “texto” é o texto que você deseja
copiar em variavel.

solução: brinca com texto01.cc

23strcpy é a abreviação de string copy
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10. Experimente mais o programa brinca com texto01.cc, por exemplo, tente
escrever além da posição 79. Não tema estragar o compilador nem o com-
putador, mas preste atençao, seriamente, às reclamações que o compilador
fizer sobre os erros no seu programa.

11. Melhore abre arquivo02.cc usando um while(), veja o caṕıtulo 3 per-
mindo que você forneça 10 linhas de texto para registrar no arquivo “tele-
fone”.

solução: abre arquivo03.cc

12. O programa abre arquivo03.cc não faz aquilo que ele anuncia, e além
do mais tem um erro de lógica. Veja o comentário (150).

13. Ainda tem um erro (se você não tiver percebido), no programa
abre arquivo03.cc

no controle while(), a variável k não chega até 10 como o programa
anuncia. Use <= para corrigir este erro.

solução: abre arquivo04.cc

14. Escreva algumas linhas, com um editor de textos que opere no modo texto24

no arquivo “telefone”. Vamos agora abrir este arquivo para leitura usando
ifstream25. Escreva um programa que abra o arquivo onde você escreveu
texto e leia uma linha do arquivo.

solução: abre arquivo05.cc

15. Escreva algumas linhas, com um editor de textos que opere no modo texto26

no arquivo “telefone”. Vamos agora abrir este arquivo para leitura usando
ifstream. Escreva um programa que abra o arquivo onde você escreveu
texto e leia todas as linhas guardadas no arquivo.

Use while( nome arq.getline(borrao, 80): para controlar até quando
ainda tem dados no programa. Esta função devolve, (return()), um
“falso”, quando atingir o fim do arquivo. Se inspire na solução, mas
tente constrúı-la, mesmo que você gaste um tempo extra para descobrir
como fazer.

solução: abre arquivo06.cc

16. um pequeno utilitário Altere abre arquivo06.cc

• usando uma mensagem com cout que lhe peça o nome de um arquivo;

• uma variável para guardar este nome, use cin para receber esta in-
formação

para que o programa leia qualquer arquivo que se encontre no disco.

24Grave no modo texto, ou use joe, vi.
25(i) input, (f) file (stream) fluxo.
26Use joe, vi, vim, gedit.
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O programa que chamamos de “pequeno utilitário”, no exerćıcio (16) é uma
réplica do programa “less” ou do programa “more” que acompanham o sistema
operacional. Compare o seu com estes programas e sinta que você já começa a
ser um programador! Esta é uma das principais idéias que queremos lhe passar,
a construção de pequenos programas que executam uma tarefa bem determinada
mas suficiente geral: “listar um arquivo qualquer”. Tais programas podem ser
usados em diversos contextos e vai ser a combinação de pequenos programas
simples, de propósito geral e bem feitos que nos permitirão a construção de
grandes sistemas.

No último bloco de exerćıos manipulamos texto e Você viu que o processo
de manipular textos é complexo uma vez que estamos trabalhando com duas
categorias de dados: texto, arquivo. Vale a pena insistir na observação inicial:
aprenda a usar antes de entender tudo perfeitamente27. Vamos usar o que
aprendemos para produzir uma primeira versão da agenda telefônica.

1.6 A agenda telefônica

O plano do trabalho:

• vamos construir manualmente uma agenda telefônica para que você atente
para as dificuldades e estruturas necessárias;

• depois vamos transformar os programas que tivermos constrúıdo na lista
de exerćıcios em métodos;

• o local correto para guardar os métodos é numa classe e vamos assim criar
a classe Telefone;

• finalmente vamos transformar a última versão do programa na versão ori-
entada a objeto.

Observação 1 A metodologia do projeto
Você logo vai ver que estes métodos, que vamos criar para a agenda te-

lefônica, podem ser úteis em outras situações, por exemplo na construção uma
agenda de endereços é quando você vai descobrir o poder da orientação à objetos,
no segundo projeto que vamos desenvolver, ao final deste caṕıtulo.

Há várias maneiras de implementar uma agenda telefônica e nós vamos usar
um método bem simples que usa outros programas já existentes e que funcionam
muito bem (um dos mais importantes segredos da programação, a reutilização
de processos testados e reconhecidos como livres de erros). Você vai ver outros
exemplos desta forma de programar neste livro. O contrário disto consiste em
tentar fazer tudo, resultando em sistemas muito grandes e facilmente cheio de
erros.

Que é uma agenda telefônica?

27Aliás, quando você entender tudo perfeitamente, não se esqueça de nos explicar os deta-
lhes...
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• Uma lista de nomes;

• cada nome associado a um número de telefone;

• mas seria relativamente inútil uma tal lista se ela não estivesse ordenada;

Então uma agenda telefônica é uma lista nomes associados a números28 de
telefone em que os nomes devem estar ordenados alfabeticamente.

Problema: cada vez que você colocar um novo nome na agenda, ela quase
certamente vai ficar desordenada!

Precisaremos de um método para re-ordená-la a cada atualização, e é aqui
que vamos usar um programa t́ıpico das máquinas Unix, o sort, para manter a
agenda sempre ordenada.

Vamos construir os programas que fazem todas estas tarefas no próximo
tutorial e depois vamos discutir a transformação dos programas em metodos.

Exerćıcios 12 Tutorial para construir a agenda telefônica

1. Aprendendo a usar sort. Edite o arquivo telefone (crie uma arquivo
com este nome) colocando nele algumas linhas formadas de nomes de
pessoas que você conheça. Um nome por linha, e não se preocupe com
nenhuma ordenação.

Execute:

sort telefone > telefone2.

O efeito desta linha é

• Ordena o arquivo;

• coloca o resultado no arquivo “telefone2;

O śımbolo “> ” representa para o sistema operacional um redirecionador.
Se você não usar a segunda parte, “¿ telefone2” o sistema escreve o re-
sultado da ordenação na tela. Experimente!

mv telefone2 telefone transfere o arquivo telefone2 para o arquivo
telefone

O comando “mv”, é abreviação de “move” e tem como resultado mover o
arquivo “telefone2” para cima do arquivo “telefone”.

joe telefone abre o arquivo telefone com o editor joe.

O arquivo telefone estará ordenado em ordem alfabética.

2. Acrescente alguns nomes no arquivo telefone deixando-o desordenado
(alfabeticamente), sempre um nome por linha. Faça agora um programa
que use sort que re-ordene o arquivo telefone e chame joe para verificar
se tudo deu certo.

Solução: telefone01.cc

28Que não são números, coisa nenhuma! mas é assim como todos chamam...
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3. Acrescente uma função no programa telefone01.cc para permitir a en-
trada de novas informações no arquivo telefone, depois chame a rotina
ordenando() para deixar o arquivo em ordem alfabética.

Solução: telefone02.cc

4. O programa telefone02.cc tem um defeito, coisa natural de quem está
aprendendo... ele faz mais do que deve fazer: abre o arquivo telefone

para que possamos ver como está. Isto é tarefa para outra função. Melhore
o programa colocando a chamada ao editor em outra função.

5. Na classe Ambiente.h existe um método, sim nao() que pergunta se al-
guma coisa deve ser feito. Use este método para melhorar o programa
telefone03.cc de modo que o arquivo telefone somente seja aberto se
for este o desejo do usuário.

Solução: telefone03.cc

6. O programa telefone03.cc tem repetições inúteis do método apeteco2(),
melhore o programa.

7. Use o método sim nao() definido em Ambiente.h para permitir que o
usuário escolha se deseja (ou não) ver as informações sobre os direitos do
autor. Se inspire em telefone03.cc.

8. O programa telefone03.cc tem diversas paradas inúteis. Crie a versão
milenium deste programa tirando estas paradas.

Solução: telefone04.cc

9. Os programas desta suite são muito primitivos, ainda se encontram na
versão beta 0.3, é preciso voltar a rodar o programa para inserir um novo
nome. E se quisermos inserir vários? Melhore a função acrescentando()

para que ela se mantenha no ar enquanto o usuário quiser inserir nomes
na agenda. Produza a versão beta 0.5

sugestão: Acrescente um laço while() para controlar a entrada de da-
dos, use uma variável lógica, resposta, para controlar se o usuário quer
continuar no laço while().

Solução: versão 0.5 telefone05.cc

10. Rode o novo programa telefone05.cc num terminal enquando o abre
com um editor em outro terminal. Em vez de usar um editor use:

less telefone05.cc

e acione <enter> para ver uma nova linha ou <espaço>. Mais adiante
vamos sugerir o uso deste programa em vez do editor de texto.

Leia os comentários do programa que eles explicam as modificações feitas:

• Foi acrescentada uma nova função, menu().
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• A função rotulo() foi alterada, ela agora dá ao usuário a possibili-
dade de passar em frente.

• A função ordenando() ficou silenciosa sendo chamada por acrescentando()

11. Altere telefone05.cc estudando alguma melhora, por exemplo no layout
do programa. Primeiro copie o programa para um arquivo, teste.cc,

cp telefone05.cc teste.cc

e altere este. Quando ficar satisfeito copie para a versão definitiva,

cp teste.cc telefone.cc.

Uma agenda telefônica, discutimos antes, é uma lista de nomes associados
a números de telefones, portanto uma matriz de n linhas com duas colunas em
cada linha:

Tarcisio Praciano-Pereira 55 88 3677 4246

poderia ser mais complicado, mas vamos ignorar complicações como a de um
fulano ter dois ou mais números de telefones. O caso mais complicado pode ser
resolvido depois que resolvermos o caso simples. Os programas que fizemos até
agora já podiam ter produzido uma versão simples de agenda telefônica, basta
acrescentar o número depois de cada nome, e certamete você já fez isto. Não ?

A conclusão que podemos tirar do tutorial para construir a agenda telefônica
é que há três métodos necessários:

• Acrescentar um item na agenda.

• Ordenar a agenda (uma ação independente do usuário) e aqui podemos
ver mais um defeito em telefone03.cc, ele fala que vai fazer a ordenação
(melhore) eliminando esta mensagem inútil.

• Apresentar a agenda (e estamos usando joe para fazer isto).

Uma versão mais sofisticada poderia apresentar exatamente o telefone de
uma pessoa que desejassemos (mais um método) ou apagar o telefone de alguém
que já não mais nos interessa ter na agenda (outro método).

Claro, o que produzimos a versão beta 0.5 da agenda deixando o propósito
de distribuir a versão muito melhorada 1.0 para um breve futuro. Então para
esta versão já dominamos a tecnologia e vamos construir agora a verdadeira
versão orientada a objeto.

1.7 Criando um programa com orientação a ob-
jeto

Existe um hábito, entre os que trabalham com programação orientada a objeto
de designar as classes com a primeira letra máıuscula. Porisso a nossa classe
com métodos para nos comunicar com o usuário se chama “Ambiente.h” e agora
vamos construir a classe Telefone.
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Veja a versão inicial desta classe em “Telefone01.h” e nela você vai reconhe-
cer as funções que construimos em telefone05.cc, claro com as melhorias que
observamos que você deveria fazer. Estude a estrutura do arquivo Telefone01.h
e faça uma leitura rápida do caṕıtulo 8 onde discutimos as classes.

Agora vamos construir a versão final29 da agenda telefônica. É o arquivo
telefone.cc, leia este arquivo e o compile:

g++ -Wall -oprog telefone.cc

Passemos a análise da construção do programa telefone.cc antes de iniciar
o próximo projeto. Se lhe parecer que está tudo claro pule este discussão e siga
para a próxima seção.

Transformamos o programa telefone05.cc em um programa orientado a
objeto, quer dizer ele agora usa uma classe.

Veja os passos:

• Transformamos o programa telefone05.cc, que consideramos satisfatório,
na classe Telefone, arquivada em “Telefone01.h”. Leia este arquivo e
compare com o “velho” telefone05.cc.

• Editamos o arquivo Telefone01.h para definir a classe Telefone, leia
Telefone01.h e compare com Ambiente.h.

• As “antigas” funções definidas em telefone05.cc agora são os métodos
da classe Telefone.

• Copiamos telefone05.cc para telefone.cc e

– apagamos todas as definições de funções;

– definimos um exemplo (instância) da classe Telefone, Agenda, veja o
comentário (20).

– Acrescentamos o prefixo30 Agenda. em todas as antigas funções de-
finidas no antigo programa telefone05.cc porque agora elas são
heranças da classe Telefone, herdadas pelo exemplo (instância) desta
classe chamado “Agenda”.

• Observe que a classe Telefone usa a classe Ambiente não sendo mais ne-
cessário declará-la no programa telefone.cc.

Para programar orientado a objeto não é preciso primeiro construir um pro-
grama “tradicional” como fizemos aqui com a sucessão de programas telefone*.cc
até chegar a um programa que esteja funcionando.

Aqui você está vendo um método que alguém usa e consiste em produzir
alguma coisa que funcione para depois dar-lhe um formato final. Consideramos
muito dif́ıcil um processo diferente deste. Todos os métodos que construimos
antes foram funções que testamos seguidamente para descobrir erros. Somente

29A versão beta 0.5 ...
30Se diz a referência.
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quando as funções está funcionando a contento é que elas viram métodos inse-
ridos em alguma classe.

De agora em diante, quando quisermos melhorar o nosso sistema de agenda
telefônica, iremos fazer pequenas funções que executem alguma tarefa espećıfica
que precisamos incluir no sistema, e, quando este processo estiver funcionando a
contendo, o vamos transformar num método da classe Telefone para chamá-lo
de dentro do programa telefone.cc.

Este novo método também pode ser definido diretamente dentro da classe
Telefone e testado em telefone.cc.

Há sistemas que podem ajudá-lo a criar programas orientados a objetos,
como Kdevelop31. Eles fazem algumas perguntas básicas e criam o esqueleto da
classe que você poderá depois incrementar, é uma outra opção.

1.8 Uma classe que herda os métodos de outra

Vamos mostrar-lhe, com um exemplo simples, o poder da orientação a objeto
construindo um sistema mais complexo do que o sistema telefone.cc que vai
expandir o exemplo mais simples que construimos na seção anterior. Vamos
exemplificar herança a respeito do que você pode ler mais no caṕıtulo 8. Mas
leia rapidinho e volte logo para cá, primeiro aprenda fazendo.

Plano do trabalho:

• Vamos criar uma classe derivada da classe Telefone, veja o arquivo
Agender.h. Leia os comentários neste arquivo.

• Vamos criar um programa que que vai usar a classe derivada, é o programa
telefone mil.cc32. Edite este arquivo para ver como foi construido. Veja
os comentários no programa.

• Neste novo programa podemos usar os métodos definidos em qualquer
classe que a classe mãe utilize. Neste caso estamos usando os métodos de
Ambiente porque a classe Telefone usa esta classe.

É um exemplo simples, como anunciamos, foi acrescentado um único método
na classe derivada. Obviamente poderiamos executar com este novo pro-
grama todas as operações que que telefone.cc executa. Deixamos isto como
exerćıcio.

Exerćıcios 13 1.

2.

3. Escreva um programa que resolva a seguinte questão: Dez carros contro-
lados num ponto pela patrulha da Poĺıcia Rodoviária, transportaram 32

31Procure pela sigla IDE e selecione um sistema que opere com C++
32O sufixo “mil” indica que é um programa do tipo “milênio”, uma versão muito melhorada

de uma versão antiga.
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pessoas. Se nenhum dos carros transportava mais de 4 pessoas, qual é o
número máximo de carros que poderiam estar transportando exatamente
2 pessoas ?

Solução: carros.cc

Observação 2 A web de Knuth

1.9 Vocabulário e resumo do caṕıtulo

funç~ao, herança, igualdade, lhs, operador extraç~ao, operador inserç~ao,

planejamento, ponto e vı́rgula, return(), rhs, tipo de dado, web

Vocabulário 1 (Vocabulario) Vocabulario

• função Leia o caṕıtulo 4 a respeito de funções. As funções são os me-
nores módulos executáveis em C++ (e em C). Diversos programas neste
caṕıtulo são evoluções de um programa transformando trechos do código
em funções que depois são chamadas pela função principal, main(). Na
verdade a forma adequada de trabalhar consiste em transformar a função
principal num “script” que faz o teatro rolar. Num primeiro estágio da
produção, ela se transforma no planejamento do trabalho, veja o programa
vazio.cc, ele diz que é o planejamento para resolver equações do segundo
grau.

A figura (1.3) página 34, uma versão antiga de programa em BASIC, uma
linguagem muito comum na década de 70. As linhas eram numeradas,
usualmente de 10 em 10 (para a possibilidade de esquecermos alguma coisa,
como pode ser visto na linha 25).

O que fazia o papel das funções eram as sub-rotinas, um trecho do pro-
grama com numeração alta (aqui de 100 em diante) que seria chamado de
algum ponto do programa (aqui na linha 40). As sub-rotinas terminavam
com a instrução return que forçavam uma volta ao ponto imediatamente
posterior ao ponto de sáıda. O programa na figura (1.3) termina na linha
50 quando o controle do programa é retornado ao final da sub-rotina 100.

Um programa em BASIC era uma imensa tira de instruções com centenas
de linhas numeradas e com as instruções goto e return para controlar o
fluxo.

Hoje não é diferente, apenas mais organizado. É isto que faz a função
main(), ela chama as funções portanto controlando o fluxo. Depois que
uma função faz o seu papel, o controle da execução volta para a função
main() para a instrução imediatamente posterior à chamada da função.

Mas uma função pode chamar outra ou até ela mesma... consequentemente
um programa mal planejado pode terminar numa bagunça indescrit́ıvel.
Não há tecnologia que consiga barrar uma mente desorganizada! organize
a sua!
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       10  n = 10               
        20 delta = 0.1
        25 inicio = 5
        30 k = 1
        40 gosub 100
        50 end
        100 while(k < n)
        110 print k*delta + inicio
        120 k = k + 1
        130 goto 100
        140 return

o ponto final do
programa...

um programa em BASIC

Figura 1.3: Um antigo programa em BASIC

• herança é um dos assuntos importantes da programação orientada a ob-
jeto. O exemplo da nova versão melhorada do telefone.cc mostra de
maneira bem simples como fazer isto. Imagine agora um sistema muito
complexo mas bem testado e funcionando bem. Ele pode rapidamente ser
alterado pelo acrescimento de novos métodos por uma equipe que simples-
mente usa a classe que o definiu, sem precisar de ler o código. Basta saber
como funciona, e isto pode ser transmitido num texto simples explicando
tudo sobre a classe-mãe.

A terminologia é esta, a classe primitiva se chama classe-mãe as que se
deduzem dela se chamam classes-derivadas e algumas pessoas também cha-
mam de classes-filhas.

Esta é a forma avançada de reciclagem (re-utilização) que temos para pro-
gramas. Em programação orientada a objetos não escrevemos programas,
escrevemos protótipos de programas, as classes. Os programas são os
exemplos (instâncias) de diversas classes agindo coordenadamente sob a
direção de uma função principal main(), que, com frequência, é uma tela
gráfica com botões como a janela do navegador da internet.

– objetos e seus métodos Os componentes de um programa se cha-
mam objetos, cada um deles é um exemplo de uma classe ou de uma
classe derivada.
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– encapsulamento As antigas funções se chamam objetos. Não é ape-
nas uma questão de ser antigo ou novo, isto seria muito superficial.
A idéia é que as funções devem trazer consigo os dados ou o con-
junto de métodos que formam um objeto, devem trazer consigo os
dados. Aqui usamos a palavra protegido, não no sentido autoritário
de esconder dos usuários as informações, mas no sentido de que os
programadores estão convencidos de que o processo funciona bem e
portanto não deve ser alterado.

Mexa somente se você souber muito bem o que está fazendo! caso
contrário, use. Ou seja as informações necessárias ao funcionamento
de um objeto estão encapsuladas junto com os métodos tudo pronto
para funcionar.

Leia mais sobre oritentação a objeto no caṕıtulo 8.

• igualdade Os programas primeiro06.cc e primeiro07.cc dão um exem-
plo de como é dif́ıcil se obter igualdades em programas de computador. A
sáıda consiste em substituir igualdades por desigualdades, veja primeiro07.cc.

• lhs - do inglês “left hand string” - mão esquerda, signfica o “dado” à
esquerda em oposição a rhs que é o dado que fica à direita. Usado em
referência a uma igualdade ou dois paramêtros dados, neste caso o que
fica à esquerda.

• operador extração >> conduz uma mensagem para o objeto cin - em
outras palavra faz uma entrada de dados. Se UmaVariavel então

4 >> UmaVariavel

atribue o valor 4 à variável UmaVariavel.

• operador inserção << conduz uma mensagem para o objeto de sáıda de
dados - o padrão é a tela do computador. Se você não tiver alterado a
sáıda de dados,

cout << 4

vai imprimir o número 4 na tela do computador.

• planejamento Antes de escrever um programa faça o planejamento do
que você deseja obter com ele. Existe um sistema gráfico que vamos explo-
rar diversas vezes no livro, os fluxogramas que nos ajudam a ver a idéia
do que desejamos obter graficamente e mostram o fluxo do algoritmo. Va-
mos ilustrar isto apresentando-lhe as etapas na produção de um programa,
na figura (1.4) página 36, você pode ver o fluxo da produção:

– edição: Primeiro você escreve o programa (ou reaproveita um exis-
tente). No mı́nimo copia esqueleto.cc para o arquivo programa.cc33.

cp 00esqueleto.cc programa.cc

33Que falta de imaginação: programa.cc.....
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Início
Edição

programa
do

programa

Compilação
do

Houve

erro na

compilação

sim

não

não

sim

fim

Houve

erro na

execução 

Figura 1.4: Etapas na produção de um programa

– compilação: Depois você compila o programa, g++ -Wall -oprog

programa.cc. Nesta etapa foi criado o arquivo executável prog e
como já dissemos poderia o nome que você quisesse, com o cuidado
de não sobre-escrever algum nome de programa já existente.

– ponto de decisão: Depois uma decisão: houve erros, advertências
(warning)? se tiver havido volte para a edição

– teste do programa: Esta etapa é em geral longa, alguns dias, várias
pessoas testando quebrar o programa. Numa equipe tem um encarre-
gado somente para isto, descobrir quando o programa não funciona!
Se aparecer algum erro, volte para edição com as informações sobre o
erro. Se tudo der certo comece a escrever a versão 2.0 do programa!
Mas diga que terminou, fim.

A última observação mostra que nada é definitivo e o fluxograma não
deve incluir esta etapa. Você vai logo chegar à conclusão de que algumas
etapas são tão óbvias que não precisam ser descritas, como os dois testes
sobre compilação e execução. Haverá num programa outros testes mais
importantes sendo melhor evitar os mais óbvios para que o fluxograma
possa atingir o seu objetivo: de forma simples ilustrar o fluxo do trabalho.

• ponto e v́ırgula O problema do ponto-e-v́ırgula. Pode parecer extranho
que um bom compilador não encontre o erro elementar que é a falta do
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“ponto-e-v́ırgula”. Mas ele não tem como achar isto facilmente, por este
śımbolo apenas marca o fim de uma sentença. Não encontrando esta
marca, o compilador segue lendo a próxima sentença até encontrar um
erro de sintaxe provocado pelas operações seguintes que somente teriam
sentido se houvesse o terminador da sentença anterior.

Ele não pode, mesmo, com facilidade, descobrir a ausência do ponto-e-
v́ırgula, e sim que a próximo sentença está sintaticamente mal ligada à
anterior.

• return() Este parece um dos pontos mais intrigantes da linguagem C++.
Porque toda função deve tem um return(0);. Primeiro que tudo, não
precisa ser zero, mas se você não souber o que colocar, coloque return(0);
Por enquanto aceite, depois você vai ver que isto é deveras importante. O
sistema operacional guarda este valor na variável ?. Depois de rodar um
programa, logo depois mesmo, execute

echo $?

e você vai ver o valor que foi devolvido. Experimente num programa um
número esquisito34, return(10131, por exemplo, para não ter dúvida!

Então você já pode imaginar aqui uma razão, podemos deixar dentro do
programa variáveis para pegar erros inesperados e o responsável pelos tes-
tes dos programa pode fazer uso disto. Esta é uma razão!

• rhs - do inglês “riht hand” - mão direita, signfica o “dado” à direita em
oposição a lhs que é o dado que fica à esquerda. Usado em referência a
uma igualdade ou dois paramêtros dados, neste caso o que fica à direita.

• tipo de dado os números, os inteiros por exemplo, ou melhor as variáveis
do tipo int se assemelham ao quociente pelo número por 2147483648. Este
é o maior inteiro que C++ reconhece. Veja o caṕıtulo 5 a este respeito.

• web A solução do exercicio 1.3, página 34, que se encontra no arquivo
carros.cc, oferece alguns aspectos interessantes que valem ser ressalta-
dos.

Primeiro ele é uma mistura de cálculo matemático com código de com-
putação, e representa é um exemplo de uma tentativa que vem sendo tra-
balhada desde 1970 por um grupo de Matemáticos que se encontram à volta
de Knuth e que aos poucos foi se consubstanciando como um método que
se se chama web envolvendo TEX, que é uma linguagem de programação
para produzir textos35, e diversas linguagens de programação.

A web deve ser capaz de retirar os comentários dos programas para criar
um texto e portanto, em prinćıpio devemos conseguir, num futuro, resolver
problemas computacionalmente e, como subproduto, ter um texto teórico
sobre a solução do problema.

34Porque zero não tem nada de esquisito, pensam os autores!
35este texto está escrito usando esta linguagem
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Podemos com uma linguagem de programa produzir programas de outra
linguagem. A primeira idéia consiste de traduzir os programas de uma
linguagem para outra.

Melhor do que isto, podemos escrever textos tendo programas de compu-
tador imersos no mesmo.

Para isto é preciso que o editor de textos seja especial e que o próprio
texto seja uma linguagem de programação. LATEXé isto, uma linguagem
de programação que transforma textos num livro, como este que você está
lendo.

É o que faz a web, ela consegue extrair dos textos, os programas e executá-
los incorporando ao texto o resultado do programa.

carros.cc representa um pouco disto, ele resolve um problema e guarda
nos comentários a forma teórica da resolução Matemática. É uma forma
muito emṕırica de simular a web de Knuth...
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Caṕıtulo 2

Classe de máquinas

Este caṕıtulo é um caṕıtulo de referência, como já o dissemos na introdução, e que deve ser
estudado numa segunda leitura do livro. Ao longo do primeiro caṕıtulo ele é citado e você
deve lê-lo superficialmente, inicialmente, e retornar para consultas mais aprofundadas quando
julgar necessário. Vamos aqui desenvolver o assunto operações, como é que se calcula em
C++. Na última seção desenvolvemos um projeto coerente com o objetivo do caṕıtulo, mas
que usa as informações adquiridas no primeiro caṕıtulo.

O caṕıtulo está organizado assim:

1. operadores aritméticos;

2. operadores lógicos;

3. operadores de acesso;

4. uma lista de exerćıcios;

5. uma máquina de calcular;

6. uma tabela de operadores.

Você deverá visitar a última seção deste caṕıtulo, com freqüência, uma vez
que ela lhe vai mostrar os operadores com uma rápida resenha de sua sintaxe
(o que inclue a precedência) e uso. É o vocabulário do caṕıtulo.

Os programas citados no texto são apenas exemplos de uso dos operadores.
Ao final do caṕıtulo você pode encontrar exerćıcios de verdade.

Falamos de “operadores” na linguagem C++ de modo semelhante como se diz
em Matemática, “operação”. Sem dúvida estamos diante de uma ambigüidade
lingúıstica. Conversemos um pouco sobre esta questão1 (ou salte esta discussão
se você a considerar irrelevante).

1O livro é seu, não permita que os autores o aborreçam.
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• Em Matemática escrevemos “a+ b” e dizemos que foi feita “a operação de
adição entre os números a, b”. Você executou uma “operação” matemática.

• Em Computação dizemos que o operador “+ se aplica aos números 3, 4”

+(3, 4) → 3 + 4; (2.1)

e escrevemos apenas 3 + 4. Em programação você aplicou um operador.

Mas quando você, num programa, executar

x = 3 + 4; (2.2)

não é uma operação matemática2 que estará sendo executada e sim um comando
composto. Relembremos algumas fases ou situações.

Há dois grandes tipos de operadores nas linguagens de programação, como
C++, são os operadores aritméticos e os operadores lógicos. Há ainda operadores
de acesso que são tipicos da estrutura de dados dos quais falaremos rapidamente
neste caṕıtulo mas que serão tratados novamente no caṕıtulo 5.

Com os operadores aritméticos fazemos as contas habituais da aritmética
com certas restrições no ambiente computacional porque os números, para C++

são um subconjunto finito de todos os números
Os operadores lógicos produzem dois tipos de resultado: falso ou verdadeiro.

Em C++ o falso é o zero e qualquer número diferente de zero é verdadeiro, mesmo
assim C++ admite um tipo de dado chamado bool - booleano3, com dois valores
true, false.

• Operador aritmético. Primeiro o operador aritmético + está sendo aplicado
ao par de parâmetros (3,4), 3 + 4, porque as sentenças, em C++, são
executadas da direita para esquerda. Isto faz parte da hierarquia, ou
prioridade das operações . Descreveremos esta questão mais abaixo.

• Operador atribuição. Depois foi executada uma operação interna de regis-

tro de dados, guardando na variável x o valor calculado anteriormente. É
uma operação chamada, atribuiç~ao.

• Previamente a variável x deve ter sido definida.

• Agora o número inteiro 7 está sendo sendo atribúıdo à variável x.

• Além disto, como já observamos, não é com números que você está traba-
lhando numa linguagem de programação, mas com um tipo de dados que
tem o nome de int, por exemplo.

2Também você não se encontra ante uma equação matemática e sim ante duas operações
de programação, um comando composto.

3Vem do nome de Georges Boole que descobriu a aritmética de zeros e uns
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• Hierarquia Como podemos executar diversas operações num comando,
existe uma hierarquia entre os operadores que define a prioridade em que
as operações devem ser efetuadas, da direita para a esquerda e de dentro
para fora, quando houver funções compostas, como em Matemática. A
tabela da hierarquia pode ser vista na Tabela 2 que é

– Decrescente descendo (crescente subindo),

– Decrescente para direita (crescente para esquerda).

( )
++ --

* / %

+ -

= += -= /= *= %=

Tabela 2.1: Hierarquia das operações aritméticas

a definição de uma hierarquia simplifica as expressões “algébricas”, porque,
sem esta hierarquização seŕıamos obrigados a definir as prioridades com
uso de parenteses. Esta hierarquia é histórica e remonta, possivelmente, ao
Século XIX, dos textos da aritmética. Infelizmente não pudemos encontrar
uma referência sobre este assunto4.

Observação 3 Falar correto ou ser pedante
Quer dizer que falamos errado acima ao dizer que o operador + se aplicava

aos números 3,4.
Mas a frase “aplicamos o operador + aos membros do tipo de dado int 3,4”

é terrivelmente pedante para estarmos usando com frequência. É melhor errar
um pouco do que falar de forma insuportável.

Temos que ter um certo equiĺıbrio entre a obrigação de nos expressar com
precisão e encontrar uma forma pedagógica para introduzir o leitor aos conceitos
da programação.

Não queremos com isto que o leitor seja indulgente conosco em sua cŕıtica
e estamos aberto a melhorias no texto. As sugestões serão sempre benvindas.

Em Linux, ou nos sistemas do tipo Unix, há um sistema de ajuda descrito no
caṕıtulo 12, info. São manuais muito bem feitos e escritos com uma linguagem
técnica o que os torna de dif́ıcil leitura, compare o nosso texto com os textos
produzido pelo programa info, experimente

info gcc

gcc significa Gnu C Compiler é o nome do compilador produzido pela fundação
Free Software Foundation.

4Você já sabe. Se encontrar alguma referência, envie para os autores.
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Os programas-exemplos têm o objetivo de ser tutoriais mostrando o uso dos
operadores e muitos deles tem o nome do próprio operador de modo que se você
quiser ir direto a um exemplo de programa sobre um operador, procure o nome
do operador entre os programas, por exemplo

ls adicao*.*

vai lhe mostrar uma listagem de programas envolvendo a adição. Observe que
em Linux você também pode executar

dir adicao*.*

para obter a lista dos arquivos.
Em mais de um local deste livro você vai encontrar a observação de que

executando
grep chave *.cc | more

você poderá ver uma listagem das palavras chave que se encontram nos arquivos
o que lhe permitirá também fazer uma busca acerca de assuntos que você deseje.
Inclusive se você executar

grep chave *.cc | more > chaves

o resultao do grep5 ficará guardado no arquivo chaves que você poderá imprimir
ou visulizar com um editor de textos.

2.1 Operadores aritméticos em C

A linguagem C++ é muito parecida com a linguagem C. Ela tem semelhanças
muito grandes com Java também. As histórias de C++ e de Java têm muito em
comum: a linguagem C. As duas foram foram feitas pensando num C melhorado.

Os operadores aritméticos em C, C++ ou Java, são praticamente os mesmos,
em geral se diz que eles seguem a sintaxe do C.

Vamos apresentar-lhe a linguagem calc, [2], que é uma linguagem inter-
pretada em que você pode fazer experiências rápidas para testar trechos de
programas muito parecidos com programas em C. Por exemplo, você poderá
experimentar os operadores usando calc.

Os exemplos que estamos dando devem convencê-l@ de que vale a pena
usar calc. Aliás, hoje, dificilmente, você poderá programar em apenas uma
linguagem, porque sempre vai encontrar algo interessante que outra linguagem
oferece e que não tem sentido sofrer para obter tudo com uma única linguagem.
Você já viu vários exemplos nos programas feitos no caṕıtulo ?? em que estamos
usando pequenos programas, em C, dentro dos programas escritos em C++, ou
fazendo uso de programas do sistema operacional, editores de texto, dentro dos
programas em C++.

Você vai ver, sobretudo na segunda parte do livro, que é bem natural chamar
um programa externo de dentro de um programa escrito em C++ e portanto
usar outra linguagem de programação, junto com C++, é um complemento que
ninguém deve desprezar.

Há duas situações muito comuns

5observe que este comando é “destrutivo” no sentido de que ele irá substituir o arquivo
chaves com o resultado do grep
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• escrever um programa noutra linguagem e o chamar de dentro de um
programa em C++;

• o reverso, escrever um programa numa outra linguagem que chame um
programa escrito em C++. Um exemplo t́ıpico desta segunda ação você vai
ver mais a frente neste livro em que vamos criar um “painel de controle
gráfico” para os programas em C++.

Faremos várias experiências deste tipo na segunda parte deste livro. Mas
agora deixe-nos apresentar-lhe rapidamente calc.

2.1.1 Um C interpretado: calc

Em LinuX você pode encontrar uma linguagem de computação, calc, que se
assemelha muito ao C com a diferença de que é uma linguagem interpretada.
Isto significa que em calc você digita

3 + 4 <enter>

7
vendo logo o resultado da operação. Em C++, para ver isto acontecer, é preciso
escrever um pequeno programa, compilar6 o programa e depois executá-lo.

Não é justo diminuir calc chamando-o de um um C interpretado. Trata-se de
uma linguagem de programação muito parecida com C e que é interpretada. Você
pode aprender muito sobre a linguagem C experimentando com calc. E com
freqüência fazemos alguns testes usando calc antes de escrever um programa
em C ou em C++.

Uma pequena sessão usando calc:

tarcisio@cap02: calc

C-style arbitrary precision calculator (version 2.11.10.1)

Calc is open software. For license details type: help copyright

[Type "exit" to exit, or "help" for help.]

; 3 + 4

7

; i = 0

; while(i < 10){

;; printf("%f \n", 3*i + 5);

;; i++;

;; }

5

8

11

14

17

6Esta frase sugere que as linguagens compiladas são mais agéis, o que não é verdade. Afinal,
a melhor forma de trabalhar com linguagens compiladas é também editando os programas para
depois rodá-los com o interpretador. O mesmo ćıclo de produção!
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20

23

26

29

32

Observe que você pode colocar este cálculos sob controle de uma função,
como em C++. Olhe os passos para fazer isto:

============= inicio da definicao da funcao =================

; define laco() {

;; i=0;

;; while(i < 10){

;; printf("%f ,", 3*i + 5);

;; i++;

;; }

;; }

============ fim =========================================

laco() defined ### calc informa que reconheceu a funcao

; laco() ### executando a funcao em calc

5 ,8 ,11 ,14 ,17 ,20 ,23 ,26 ,29 ,32 ,;

Ao definir laco() substituimos a troca de linhas por uma v́ırgula e ficou um
pequeno defeito: aparecendo uma v́ırgula depois do último termo da progressão
aritmética. Fica como desafio, para você, eliminar este defeito...

Aprenda a usar calc para experimentar trechos de código antes de escrever
todo o programa. Infelizmente calc não entende C++, mas entende bem C e
neste caṕıtulo estamos estudando a parte de C++ que é comum com C. Não se
esqueça de que C++ é uma expansão da linguagem C.

2.1.2 A adição

O operador + simula a adição de números como faŕıamos em Matemática. Di-
zemos simula porque não é uma operação matemática e sim uma operação
efetuada sobre um tipo de dados. Um exemplo usando calc:

; x = "234134"

; y = "4565456"

; x + y

"2341344565456"

Que aconteceu acima ? A palavra chave é overload, sobrecarga. No caṕıtulo
8 vamos discutir este efeito sob o nome de polimorfismo.

A sobrecarga é muito comum em C++ e significa que um operador ou método
assume7 diversos tipos de definição.

7Este comportamento é comum nas linguagens humanas em que um fonema tem diversos
sentidos que os humanos detectam pelo contexto.
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Aqui o operador + foi sobrecarregado. Ele “percebe” que o tipo de dado que
lhe foi passado não é um inteiro e sim uma string, um vetor de caracteres, e
altera o seu comportamento, quer dizer, assume uma nova definição: virou o
operador concatenação.

Para conseguir o mesmo com C++ experimente o programa string01.cc.

Exerćıcios 14 Concatenação de strings em C++

1. Leia o programa string01.cc.Depois compile e rode o programa.

2. Faça alterações em string01.cc para compreender o uso da macro escreve(),
por exemplo, retire << endl na definição da macro escreve().

3. O programa string02.cc tem um erro que está documentado dentro do
programa. O erro serve para você entender o método de avaliação das
expressões em C++.

4. Altere string02.cc para corrigir a sáıda de dados e compreender como
C++ avalia expressões. Se inspire em string01.cc.

Se o exemplo executado com calc não pode ser repetido em C++, então você
deveria se sentir no direito de me perguntar porque introduzimos este exemplo.

Usamos uma forma expositiva que começa por mostrar erros ou processos
ilegais. Este método abre os horizontes, apesar de dar um aspecto um pouco
dispersivo ao texto. Neste momento temos um objetivo pedagógico especial
que é o de separar uso que o śımbolo “+” tem em computação do seu sósia
em Matemática8. Leia mais a este respeito no caṕıtulo ??: em computação o
operador se aplica a certos tipos de dados. Em calc ele se aplica também aos
vetores de caracteres e assim como aos tipos de dados numéricos.

Retomando a descrição da adição “+” um operador definido com os tipos de
dados numéricos int, float e suas variações.

Leia, compile e rode o programa adicao01.cc para que você possa compre-
ender o que vamos dizer.

Se você tiver rodado o programa viu o que ele somou dois números de tipo
diferente. C++ faz uma adaptação9de dados, aqui, para um dado de tamanho
maior.

Rode o programa “tamanho.cc” que exemplifica o tamanho de alguns tipos
de dados. Não leia este programa agora ou se o ler, não se assuste, ele usa
material que aparecerá no caṕıtulo ??. Mas rode para ver o tamanho que
alguns tipos de dados ocupam na memória. Esta discussão vai voltar ser feita
na caṕıtulo ??.

A linguagem C não é tão “inteligente” como C++ e reagiria a esta mistura de
tipos de dados que C++ aceita tranqüilamente. De fato C++ é uma evolução de
C, ou uma extensão como preferimos dizer porque contém C.

Há várias linguagens de programação que fazem esta conversão de dados
automaticamente, sempre transformando para o tipo de dados mais amplo. A

8Ou até em outras linguagens de computação!
9isto se chama conversão de dados - em inglês - type casting
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operação conversão de tipos de dados, em inglês recebe o nome de cast, como se
encontra indicado dentro de adicao01.cc.

Leia mais a este respeito no caṕıtulo ??.
A próxima lista de exerćıcios é um tutorial sobre o tipo de dados int que é

um dos domı́nios do operador +.

Exerćıcios 15 Tutorial sobre adição de inteiros

1. Rode o programa adicao02.cc e siga suas instruções.

2. Rode o programa logica01.cc. Leia o programa também.

3. Altere o programa adicao02.cc para que ele faça uma tabuada eletrônica:
o usuário fornece dois números inteiros e o programa calcula a soma.
Não se esqueça de advertir o usuário quando ele tentar sair do limite
[−2.147.483.648, 2147483647] em que estão confinados os dados do tipo
int.

Solução: adicao03.cc

4. Em adicao03.cc foi feito um “cálculo lógico”. Leia a observação (60)
que o explica. Rode o programa logica01.cc e volte a ler o programa se
achar que é necessário.

Nos exerćıcios que você acaba de fazer, você viu que a adição em uma lingua-
gem de programação tem limitações que a Matemática não tem. E há diferenças
nas implementações feitas do compilador C++.

Na prática, o limite de 231 em LinuX ou 215 nos compiladores que rodam
sobre DOS não é um problema. Raramente precisamos de somar números in-
teiros que ultrapassem o limite 215. Em aplicações de criptografia este limite é
facilmente ultrapassado, mas neste caso as ferramentas serão outras, feitas em
C++, mas com técnicas apropriadas para permitir o trabalho com números muito
maiores do que estes. calc é um exemplo destas ferramentas, experimente para
concluir que calc é ilimitado quanto ao uso de inteiros.

Limitado na verdade é, é limitado pela capacidade de memória da máquina.
Sempre tem que haver alguma cota superior ou inferior quando cáımos nas
aplicações. Somente a Matemática paira livre acima dos limitantes f́ısicos.
Claro, também o cérebro humano não tem estas limitações, mas foi o cérebro hu-
mano que criou a Matemática sempre expandindo as cotas que outras gerações
vinham estabelecendo.

2.1.3 O produto

As observações que fizemos sobre o operador “+” valem verbatim para o operador
“*” que também não é uma operação matemática, mas sim um operador sobre
tipos de dados da linguagem C++.

Vamos fazer experiências semelhantes as que fizemos com “+” agora com
“*”. O programa produto01.cc mostra que C++ transforma os tipos de dados
na multiplicação como fez na adição. Rode e leia este programa.
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Exerćıcios 16 Experiências com produto

1. Leia, compile e rode produto01.cc.

2. Escreva um programa que calcule um “carroção”10 usando as quatro operações.

Solução: produto02.cc

3. O programa produto02.cc está errado. Leia os comentários no programa.
As regras de precedência não foram obedecidas, o programa está errado,
corrija-o.

4. As mensagens de produto02.cc estão mal formadas, há erros de grafia
inclusive. O programador as vezes somente vê estes erros depois de exe-
cutar o programa, e algumas vezes nem assim ele consegue ver todos os
erros. É preciso que outro programador verifique o programa: trabalho de
equipe. Melhore o programa.

Solução: produto03.cc

5. Leia e rode o programa produto03.cc. Ele define as regras de precedência
nas expressões aritméticas. . Rode diversas vezes o programa até que fique
claro como que é que funcionam as regras de precedência.

6. Rode produto03.cc alterando os valores dos parâmetros para se certifi-
car de que o compilador aplica corretamente as regras de precedência nas
operações aritméticas.

7. Escreva um programa que descreva a precedência das operações aritméticas
incluindo a potência. Em C++ a função potência é pow(a,b) = ab, mas
em C++ os parâmetros tem que ser do tipo double que são os números
com ponto flutuante de dupla precisão. Substitua int por double ao rea-
proveitar o programa produto03.cc

Solução: produto04.cc

8. O programa produto04.cc está errado, o compilador diz que não reco-
nhece a função pow() que está definida na bilioteca math.h. Corrija isto

Solução: produto041.cc

9. Altere os dados no programa produto041.cc para calcular o valor de ou-
tros carroções de sua escolha. Escreva uma versão simplificada do pro-
grama, eliminando a explicação teórica, para obter o resultado de forma
mais direta.

Solução: produto05.cc

10carroção é uma expressão aritmética contendo as quatro operações, quanto mais conta
tiver, tanto mais importante é o carroção. Ele deve ser calculado manualmente...
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10. Leia o programa produto05.cc e sobretudo o comentário (30). Experi-
mente fazer o que comentário diz que você não deve fazer e compile e rode
o programa. Volte a ler novamente o programa e comentário e devolva
o programa à situação original. Observe que você não precisa apagar a
linha, basta torná-la um comentário.

Nesta seção vimos nos exerćıcios a aplicação da regra de precedência das
operações aritméticas.

2.1.4 A subtração em C++

Não há nada de novo que possamos dizer sobre a subtraç~ao além do que dis-
semos acima sobre os operadores adiç~ao e produto. Como nestes outros casos,
o operador subtraç~ao se aplica sobre um tipo de dados da linguagem C++. É
mister, entretanto, comentar uma afirmação de certos programas afirmando que
a subtração não existe.

A verdade não é esta, o que acontece é que a subtração não tem as mesmas
propriedades da adição, como a associatividade o que a tornam uma operação
defeituosa. Por outro lado podemos ver

a − b = a + (−b)

ou seja a soma de a com o inverso de b o que torna desnecessária a subtração com
sua ausência de propriedades. Mas ela é uma operação culturalmente importante
para nós, precisamos com freqüência falar da diferença entre dois números então
temos que conviver com a subtração.

A lista de exerćıcios seguinte vai conduźı-lo a aumentar sua experiência com
os operadores aritméticos.

Exerćıcios 17 A subtração

1. Rode e depois leia subtracao01.cc.

2. Altere subtracao01.cc para fazer algumas somas sucessivas partindo de
um número negativo muito grande em módulo de modo que programa pare
quando surgir um número positivo.

Solução: subtracao02.cc

3. O programa subtracao021.cc termina secamente depois de executar um
laço, torne-o mais educado fazendo que ele termine com uma pequena
conversa com o usuário. Solução: subtracao03.cc

2.1.5 A divisão de C++ é inteira

Aqui tem alguma novidade, na divisão.
A divisão, em C++ é o que chamamos de divisão inteira. Há várias linguagens

de programação que são implementadas com divisão inteira.
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P, D ∈ int ⇒ P/D ∈ int; (2.3)

é o quociente na divisão de P por D.

Exerćıcios 18 Tutorial sobre divisão

1. Rode e depois leia o programa divisao01.cc.

2. O operador % calcula o resto da divisão, leia o programa divisao02.cc,
rode, e depois leia este programa.

3. O algoritmo da divisão euclidiana se apresenta assim:

• P = D*Q + R ;

• Q = P/D ; R = P%D ;

leia o programa divisao03.cc, rode, e depois releia o programa.

4. Se, entretanto, os números P, D não forem inteiros, (forem reais), g++

calculará o número racional P/D. O programa divisao04.cc exemplifica
esta questão, rode, e depois leia o programa.

Você deve ter lido a observação ao final de divisao04.cc. Quando g++ entra
em cena, quando você o chama, ele prepara uma região de memória com dados
que foram lidos em bibliotecas. Alguns dados são padrão e não precisam ser
lidos de nenhuma biblioteca exterior, mas são lidos de uma biblioteca natural
associada a linguagem e que foi compilada junto quando g++ foi instalado. Assim
ele sabe qual é o maior o e menor inteiro. Leia os comentários iniciais do
programa11 real01.cc. Os números racionais, os chamados float, formam
uma progressão aritmética, consultando o ı́ndice remissivo você vai encontrar
a tabela que descreve os números racionais: float. Existe um menor número
racional12 positivo: ∆ = 1.2 ∗ 10−37 outro qualquer é um termo de uma p.a.13

usando este ∆ como razão.

2.1.6 Os atalhos ++...

Em C++ existem alguns atalhos para algumas operações. A lista destes atalhos
se encontra na tabela abaixo com o significado deles aplicados às variáveis a,b

11Entre os comentários iniciais se encontra o método de compilação, se você não o levar a
sério haverá erro. Leia direito.

12Em computação isto é verdade, mas depende do tipo, consulte a tabela
13Desaconselhamos que você faça um programa para listar os termos desta progressão

aritmética!
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atalho expansão descrição
a++ a = a + 1; pós incremento
++a a = a + 1; pré incremento
a-- a = a - 1; pós incremento
--a a = a - 1; pré incremento
a+=b a = a + b; incremento de b

a-=b a = a - b; decremento de b

a*=b a = a*b; multiplicação por b
a/=b a = a/b; divisão por b
a%=b a = a%b; resto na divisão por b ; a,b é int
a>>=b a = a>>b; deslocamento (shift) à direita de b

a<<=b a = a<<b; deslocamento (shift) à esquerda de b

Tem uma diferença sutil entre ++a; e a++; que vamos explorar no próximo
tutorial.

Exerćıcios 19 (n++ e ++n) Tutorial sobre atalho pós e pré

1. Leia e rode o programa atalho01.cc.

2. O compilador reclama, warning (aviso). Se você prestou atenção, o pro-
grama parece estúpido. De fato é! Mas se encontra dentro dos nossos
objetivos14. Ignore os avisos do compilador, mas ele tem razão dizendo
que o valor das variáveis é incerto. Neste programa você pode ignorar esta
advertência tranquilamente.

3. o pós incremento n++ Analise o que aconteceu no primeiro bloco de atalho01.cc
com n++.

4. Como o programa parou você terá tempo para analisar a listagem e ver
que o que vai acontecer no segundo bloco (leia o programa)

‘‘O valor da variável m é ’’ << m << ‘‘ agora ++m é ’’ << ++m<<endl;

é um único15 comando.

5. o pós incremento n++ Num comando composto é preciso compreender qual
é a parte mais interna do comando, qual vai ser executada primeiro. As
linguagens de programação avaliam da direita para esquerda, então m++

ao ser avaliado ainda tem o seu valor primitivo mas m já tem o valor
incrementado. Analise a listagem para ver que de fato isto ocorreu.

6. o pré incremento ++m. Dê enter para continuar a listagem do programa.
Você agora tem

‘‘O valor da variável m é ’’ << m << ‘‘ agora ++m é ’’ << ++m << endl;

o primeiro a ser executado sendo ++m é escrito o valor incrementado da
variável m e depois repetido quando se manda imprimir m. Dois valores
iguais saem na listagem.

14Eras! A estupidez é um objetivo neste livro!
15Mas é um comando composto.
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7. Altere o programa atalho01.cc quebrando cada um dos comandos em
dois. No primeiro while() um para imprimir n e outro para imprimir
n++. Faça o mesmo com o segundo while(). Compile e rode para ver o
que acontece.

Solução: atalho02.cc.

8. Transforme os blocos do programa atalho02.cc em funções, não se es-
queça de passar as variáveis para as funções criadas, se você esquecer o
programa vai ficar errado e você vai se dar contas, nunca tema os erros.

9. Leia o programa atalho02.cc, é aparentemente idêntico a atalho01.cc,
apenas dividimos em dois comandos o que era um único. Portanto quando
imprimir n++ o valor ainda será o mesmo de n do comando anterior,
porque o incremento só irá ocorrer depois que o valor for impresso.

10. Rode e leia novamente atalho02.cc para que fique claro o que aconte-
ceu. No segundo while() quando imprimir ++m primeiro incrementa (pré-
incremento) e depois imprime, deixando o valor maior do que o de m no
comando anterior.

11. Rode e leia atalho03.cc que dá outro exemplo do uso de pré e pós incre-
mento. Leia os comentários no programa (ao final).

Conclusão: se posśıvel evite de usar atalhos, se usar coloque comentários
indicando o que está acontecendo. É praticamente imposśıvel evitar de usar
atalhos, eles são elegantes e nos economisam a digitação, e são mais rápidos
que suas expansões em mais de um comando. Mas em alguns casos é essencial
deixar comentários.

Há dois atalhos, em C++ para substituir n = n + 1. Na tabela acima eles são
descritos como pós incremento ou pré incremento. Esta diferença é explicada
pelos programas atalho*.cc.

O pós incremento, n++, primeiro executa a tarefa sobre a variável, depois
a incrementa. É o que o programa atalho01.cc ilustra no primeiro while().

O tt pré incremento, ++m, primeiro incrementa para depois executar a tarefa
sobre a variável, (imprimir). É o que o segundo while() de atalho01.cc ilustra.

• C++, como a maioria das linguagens de programação, avaliam as expressões
de dentro para fora. A parte avaliada inicialmente é a mais interna, e você
precisa aprender a avaliar o que é mais interno e mais externo;

• a parte mais interna desta expressão se encontra no final, é n++. No ińıcio
da execução do laço, n vale zero. Como n++ é pós incremento, a variável é
incrementada, depois de usada, e conseqüentemente, quando for impressa
novamente, já estará com valor maior de uma unidade. E está é a razão
pela qual qual “o valor variável agora é 1”.

• na segunda parte do programa estamos usando ++m, o pré incremento.
Quer dizer, primeiro a variável é incrementada, depois se efetuam as
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operações sobre ela. Novamente temos que verificar qual é a parte mais
interna da operação
"O valor da variável m é ≪< m << "agora ++m é ≪< ++m;

que, como no caso anterior, se encontra no final da linha: ++m então, o
programa começa por efetuar o incremento de uma unidade na variável m
produzindo, na primeira rodada do laço

O valor da variável m é 1, agora ++m é 1

que novamente parece absurdo, porque deveria ser zero.

Observe que

• com os atalhos os programas ficam mais curtos;

• também, com os atalhos, os programas ficam mais dif́ıceis de serem com-
preendidos, compare em atalho03.cc os dois laços equivalentes;

• hoje, com a grande expansão de memória dos computadores, perderam
em importância os programas curtos e ileǵıveis é mais importante escrever
programas compreenśıveis, com mais variáveis, com mais linhas de código.

Já dissemos que é dif́ıcil deixar de usar um atalho que torna um programa
mais bonito e mais eficiente16, resta uma alternativa, escrever comentários que
indiquem o que está sendo feito. Os comentários desaparecem do programa
quando o compilador cria o executável portanto eles não tornam o programa
mais longo, a não ser a versão texto guardado em disco, e é esta que você vai
ler.

Há pouco o que acrescentar sobre os atalhos m--, --m, os decrementos.

Exerćıcios 20 Tutorial sobre atalho para decrementar

1. Altere os programas atalho01.cc . . .atalho03.cc para exemplificar pós
e pré decremento m--, --m.

2. Escreva um programa que apresente os termos de uma p.a. de razão 3
cujo primeiro termo seja 5.

Solução errada: sucessao11.cc

3. Ao compilar o programa sucessao11.cc o gcc lhe faz uma advertência:
sucessao11.cc:22: warning: operation on i may be undefined

procure descobrir porque esta advertência (que também aparece quando
você compilou atalho01.cc).

Solução ainda errada: sucessao111.cc

4. Leia os comentário ao final de sucessao111.cc e siga as intruções do
comentário (10), voltando a compilar e rodar o programa.

16Mais eficiente porque com único comando faz o efeito de dois, um processo mais otimizado.
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5. O erro nos programas Os programas sucessao111.cc ou sucessao11.cc

escrevem a sucessão com ı́ndice errado, corrija isto.

6. O erro nos programas Os programas sucessao111.cc ou sucessao11.cc

tem comandos depois do comando return(). São comandos inúteis.

Solução ainda errada! sucessao112.cc

7. Escreva um programa que apresente os termos de uma p.a. de razão 3
cujo primeiro termo seja 5 mas que tenha 11 termos.

Solução: sucessao12.cc

8. Escreva um programa que apresente os termos de uma p.g. de razão 3
cujo primeiro termo seja 5 mas que tenha 11 termos.

Solução: sucessao13.cc

9. Progressão geométrica Escreva um programa que faça a comparação entre
100 reais colocados na caderneta de poupança no dia 01 de Janeiro de
2006 e 100 reais tomados ao cheque especial durante o ano. Considere
que a caderneta de poupança pague %0.5 de juros enquanto que o cheque
especial cobre %6.5 de juros.

Solução: poupanca01.cc

10. O programa poupanca01.cc usa uma forma muito rápida de fazer os
cálculo eficientemente, mas leia o comentário (30) dentro do programa
e melhore o programa.

Solução: poupanca02.cc

11. Formatação de dados O programa poupanca02.cc escreve o dinheiro de
forma feia e errada (com muitas casas decimais). Corrija isto, se inspire
no programa vetor01.cc

Solução: poupanca03.cc

12. Formatação de dados O programa poupanca03.cc escreve o dinheiro de
forma errada com “ponto” em vez de usar o nosso “hábito” que é a v́ırgula.
Corrija isto.

Solução: poupanca04.cc

13. Se você comparar com poupanca01.cc, verá que em poupanca04.cc tem
erro de centavos e está mal escrito. Por exemplo escreve 104.07 como
104, 7. Os autores não tiveram coragem de se apurar na solução do pro-
blema, dê-lhes uma ajuda e lhe envie o programa correto... basta corrigir
a função imprime().

Primeira solução: dinheiro.cc

Método:
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• Use o programa teste.cc. Cole dentro dele entra dados.cc apa-
gando o que não interessar;

• Analise como foram calculadas em poupanca04.cc as partes inteira
e decimal de um número, e desenvolva estes cálculos em teste.cc.

• Grave este programa com nome dinheiro.cc

• Compile, rode, teste e volte a corrigir até que você obtenha o resultado
esperado.

• Crie o método dinheiro(float x) e coloque na classe Ambiente

para uso geral. Aplique-o nos programas poupanca.cc e dinheiro.cc.

Primeira versão: dinheiro.cc

14. O programa dinheiro.cc apresenta péssimo resultado se você fornecer a
quantia 18283.394531 porque ele não sabe colocar os pontos de milhares.
Corrija isto, deverá escrever 18.283, 39

Sugestão: Crie uma função mil que quebre uma quantia qualquer em
seus milhares. Use %

Solução: dinheiro01.cc

As dificuldades em resolver a questão de escrever dinheiro à moda brasileira
podem ser vencidas usando vetores de caracteres.

Nós voltaremos a esta questão no caṕıtulo 9.

2.2 Os operadores lógicos

Em Matemática, e porque os humanos são inteligentes e conseguem deduzir a
confusão de dados a partir do contexto, se confundem as duas operações:

1. Atribuição de dados, que é feito em, C++, com o śımbolo
=

2. Teste lógico, que em Matemática se usa o mesmo śımbolo, mas em C++ se
usa o śımbolo

==

Em Matemática, a expressão

3x + 4 = 0 (2.4)

é uma sentença dita “aberta”, e com isto se quer dizer, podemos testar se um
determinado valor dado à variável x torna esta sentença verdadeira ou falsa. Em
C++ não teria sentido escrever esta expressão sem primeiro atribuir um valor a
x. Em suma, em C++ podemos fazer:

x = 10; (2.5)

(3x + 4 == 0) (2.6)
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para verificar se a sentença é verdadeira para o valor 10 dado a x. Observe que
os parênteses são um operador da linguagem C++, o operador avaliação, eles
forçam o cálculo do seu conteúdo.

Estude o programa logica08.c a este respeito. Verifique isto com calc, por
exemplo17 e execute as seguintes linhas:

x=3

3*x+4==0

Depois de digitada a última linha, calc responderá com “0” porque terá verifi-
cado que à direita e à esquerda de == se encontram objetos diferentes:

13 = 3x + 4 6= 0 ⇒ 3x + 4 == 0 é falso. (2.7)

Em C++ o zero é falso, e tudo que for diferente de zero é verdadeiro.
Em Matemática estas diferenças sutis têm que ser determinadas a partir

do contexto pelos humanos. Em C++, cujos programas são escritos para as
máquinas, estes detalhes têm que ser cuidadosamente diferenciados.

A diferença entre os operadores aritméticos e os operadores lógicos é que
estes últimos devem produzir, como resultado:

1. zero se o valor do parâmetro for falso;

2. diferente de zero, em geral 1, se o valor do parâmetro for verdadeiro.

2.2.1 As desigualdades

Podemos testar

Matemática C++ descrição

< < menor do que
≤ <= menor do que ou igual
> > maior do que
≥ >= maior do que ou igual

Leia e rode o programa logica08.c. O ponto central do programa é o teste
marcado com o comentário (10).

Vamos analisar passo a passo como funciona o teste lógico.
Acompanhe lendo o programa logica08.c. Depois rode o programa e volte

a ler até que tudo fique claro.

• A função lógica if() recebe o valor “(quantidade > k)”18;

• Quando j produzir um valor que torne (quantidade > k) verdadeiro19 a
função break é executada forçando a sáıda do for();

17Na ausência do calc, faça um pequeno programa contendo somente estas linhas, reserve
teste.c para isto.

18Observe que “(quantidade > k)” é mesmo um valor passado à if(), os parenteses avaliam
esta expressão como 0 ou 1.

19Em C++ isto vai ser 1.
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• O controle do programa passa para a função seguinte que é a mensagem
final.

Mostramos assim, no programa logica08.c, o uso do operador lógico “ > ”.
Os demais operadores lógicos que testam desigualdades, têm um significado

muito próximo das desigualdades em Matemática, observada a diferença de
grafia, como no caso de

≤
em Matemática e

<=

em C++.
Os exerćıcios devem conduźı-lo, como um tutorial, a dominar este uso.

Exerćıcios 21 Tutorial sobre verdadeiro ou falso

1. Altere o programa logica08.c para que o verdadeiro e o falso sejam im-
pressos.

Solução: logica18.c

2. Descubra porque logica18.c imprime duas vezes o valor lógico 1.

Solução: logica28.c

3. Leia e altere os programas da série logica*.c para entender o significado
do valor lógico atribúıdo a uma variável. Inclua printf()s em alguns
pontos dos programas para testar os valores.

2.2.2 Teste lógico de igualdade

Acima comentamos que 3x+4 = 0 é, para a Matemática, uma sentença aberta.
O objetivo com este tipo de sentença é descobrir o conjunto maior posśıvel a

que x pertença que torne esta sentença verdadeira. Em Matemática isto é dito
com a frase “resolver uma equação”.

Em C++ o teste de igualdade é feito, com números, usando o operador ==.
Estude o programa alarme11.c, procure o comentário (90).

Os testes de igualdade têm uso relativamente pequeno. Praticamente você
irá fazer um teste deste tipo para verificar se, num pequeno número de casos,
há uma coincidência.

Exerćıcios 22 Como teste de igualdade falha

1. Igualdade é pouco provável Rode o programa equacao.c e depois leia o
programa.

2. Altere o programa para que ele faça 500 vareduras do intervalo alterando
randomicamente o valor do passo e mostre uma estat́ıstica de sucesso/insucesso
na busca de ráızes. [Sugestão: leia o programa somerapido02.c].

Solução: equacao01.c
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O programa equacao01.c mostra porque as igualdades são pouco prováveis.
É mais provável você encontrar uma desigualdade do que uma igualdade.
Deixemos de lado as ráızes, que usamos apenas para dar exemplo de uso do

teste de igualdade num caso em que ele é pouco útil.
Voltemos agora aos casos em que tem utilidade.
Estude o programa menu02.c. Este programa é uma forma piorada de

menu.c para servir de exemplo para o operador ==. Quando você quiser fa-
zer um menu, use menu.c como modelo.

Exerćıcios 23 Alterando menu02.c

1. Rode e leia menu02.c.

2. Crie uma função que calcule a área de ćırculos, dado o raio, e complete o
programa menu02.c para que ele saiba fazer isto.

Solução: menu12.c

3. Usando menu12.c como exemplo, complete este programa para executar as
tarefas a que ele se propõe.

4. Complete agora menu.c para executar as tarefas a que ele se propõe.

5. Complete menu.c para obter um programa que calcule todas as áreas ha-
bituais.

Não igual !=

Este é um caso mais freqüente, descobrir quando (valor1 != valor2) é ver-
dadeiro.

Analise o programa deve haver.c. Este programa está incompleto, é um
exerćıcio que fica à margem do objetivo deste livro, mas que pode interessar a
algum dos leitores como motivação pessoal para dominar a linguagem: fazer o
seu caixa.

Rode o programa e você vai encontrar algumas frases t́ıpicas de planejamento
vazio...

Observe que o operador ! tem uso próprio. Ele serve para negar.

2.2.3 O operador&&

Em C++ a sentença
A e B (2.8)

se escreve
(A && B) (2.9)

e observe que os parênteses são necessários. Um par de parênteses tem o signi-
ficado de um operador avaliação, diz ao ggc que a expressão nele contida deve
ser calculada. Se você não colocar parênteses, o compilador irá reclamar.
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Esta sentença é verdadeira quando as duas sentenças, A,B, forem verdadeiras
simultaneamente.

Leia o programa deve haver.c e procure o comentário (10). Ele está mar-
cando uma sentença formada pela conjunção de 6 sentenças. Leia o comentário
(10) que explica que o parâmetro do while(). É equivalente a disjunç~ao

lógica.

2.2.4 A disjunção lógica ||

Em C++ a sentença
A ou B (2.10)

se escreve
(A || B) (2.11)

Esta sentença é verdadeira se uma das sentenças, A, B o for.

Exerćıcios 24 Disjunção lógica

1. Altere deve haver.c para substituir no local marcado pelo comentário (10)
a conjunção lógica por uma disjunção lógica

Solução: deve haver01.c

2. Rode o programa deve haver01.c para verificar que ele sai do ar imedia-
tamente sem mostrar as opções do sistema. Descubra o que houve.

Solução: Leia o comentário (10) no programa.

3. Corrija o programa deve haver01.c usando a sugestão que ele contém no
comentário (10).

Solução: deve haver02.c

O exemplo dos programas deve haver01.c e deve haver02.c mostra o po-
der da negação lógica como forma elegante e simples de resolver problemas. A
solução deve haver02.c é dif́ıcil de ser explicada, enquanto que deve haver.c

é bastante simples.

2.3 Lista dos operadores aritméticos e lógicos

Em C existem alguns “operadores” , que vamos descrever detalhadamente abaixo
incluindo exemplos. Se você tiver chegado até aqui “linearmente”, muitos deles
já serão seus conhecidos, porque você os encontrou nos programas.

1. ! É operador lógico, “not”. O não lógico;

2. != É a negação do operador lógico “igual”. O “diferente de”;

3. &
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• É o operador lógico e para operar sobre bits. Baixo ńıvel.

• É o operador endereço. & variável tem como resposta o endereço
de variável.

4. && É o e lógico. Se as variáveis var1, var2 forem verdadeiras (quer
dizer, diferentes de zero), var1 && var2 será verdadeira (quer dizer, dife-
rente de zero).

5. , É um operador que consideramos ultrapassado e que serve para conec-

tar duas sentenças como se fossem uma. O mais importante neste registro
é que você pode receber uma mensagem de erro, por alguma v́ırgula es-
quecida, dizendo que ela não terá nenhum efeito... Procure a v́ırgula,
apague-a e esqueça este operador até o próximo erro.

6. \ Operador para permitir a impressão de sinais especiais, escape cha-

racters. Exemplos: \b - volta um caractere, (backspace), \f passa uma
página na impressora (form feed), \n nova linha (new line), \a - aciona o
som do sistema para fazer um beep, \0 - observação, ‘0’ é o zero e não o
‘o’ maiúsculo, - caractere nulo.

7. = Não é um operador aritmético, é um “comando da linguagem C”algumas
vezes identificado como “atribuição”. Sobre tudo observe que é diferente
de == que aparece mais abaixo.

8. % O operador “mod”, é a divisão inteira. As duas formas abaixo são
equivalentes’:

r = mod(a, b) ≡ r = a%b; (2.12)

tem como resultado o resto na divisão de a por b.

int resto(int a, int b)

{

printf("Resto de %d dividido por %d é %d ",a,b,mod(a,b))

return 0;

}

resto(4,6) -> Resto de 4 dividido por 5 é 4

Há diversas aplicações para esta função, uma delas na validação de códigos,
como CPF em que o “d́ıgito” pode ser o resto na divisão do número for-
mado pelos outros algarismos por um quociente escolhido. Assim se pode
verificar se um número apresentado como CPF tem legitimidade ou não. O
quociente, o segundo parâmetro em mod(a,b), deve ser grande, em geral,
para aumentar a segurança, ou diminuir a chance nas tentativas falsas.

9. / A divisão comum se faz com o operador / e ainda há uma divisão
inteira que com o operador //. Assim, o valor de teste no cálculo seguinte

teste = ((13//5)*5 + mod(8,5)) == 13

será 1
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10. // A divisão inteira.
((13//5)*5 + mod(8,5)) → 13

Experimente calcular esta expressão usando calc. 13//5 calcula o quoci-
ente na divisão de 13 por 5 e mod(8,5) calcula o resto nesta divisão.

A expressão do teste é a equação da divisão euclidiana:

divisor ∗ quociente + resto = dividendo (2.13)

Se você copiar esta expressão para a folha do calc, não se esquecendo
de dar previamente valores às variáveis divisor, quociente, resto,

dividendo, ao dar enter terá como resposta:
1

porque a avaliação lógica entre as duas expressões resultou em verdadeiro.

11. * O operador multiplicação; Este operador é da multiplicação em C como
na maioria das linguagens de programação.

Como a adição, se parece com a multiplicação da Matemática.

Se parece porque em Matemática, sempre podemos calcular

a ∗ b

dados dois números. Em C, depende do limite na memória do computador.

Este seria um dos diferenciadores, C foi projetado para trabalhar com
números inteiros dentro de uma faixa de grandeza. Além desta faixa de
grandeza os resultados voltam a se repetir ciclicamente.

Apenas para podermos exemplificar com valores pequenos, suponhamos
que o C com que você estivesse trabalhando se encontrasse limitado aos
inteiros de −10 até 9. Este tipo de dados seria formado dos números

{−10,−9,−8,−7,−6,−5,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} (2.14)

Neste caso,

3 ∗ 2 = 6; (2.15)

3 ∗ 5 = (15 − 10) → 5 − 10 = −5; (2.16)

3 ∗ 6 = (18 − 10) → 8 − 10 = −2 (2.17)

q = (q − p ∗ 10) = r → r − 10 (2.18)

• 3*2 estaria no universo (tipo de dado) dos inteiros positivos;

• 3*5 = 15 produziria um overflow 15-10=5. Porque o maior número
inteiro positivo seria 9. Ai começaria a contagem do menor inteiro
posśıvel, -10 +5 = -5 é o resultado da operação;

60



• 3*6 = 18 produziria um overflow de 8. Ai começaria a contagem do
menor inteiro posśıvel, -10 +8 = -2 é o resultado da operação;

este C faria as contas e usaria o “dez fora” para dar a resposta, mas
aceitando resultados entre -10 e 9.

Porque, considerando a equação (18),

• Procuramos o maior inteiro p tal que 10 ∗ p seja menor do que q e
calculamos a diferença r que corresponde ao resto na divisão euclidi-
ana;

• Somamos este resto ao ińıcio do intervalo: r − 10

Exerćıcio

Faça um programa para construir esta aritmética, com sinal, módulo 10.

Solução: modulo10.c

Rode e leia o programa novefora.c que mostra o que acontece com int.
Ele executa a experiência descrita acima, com um tipo de dado existente
em C.

12. + O operador adição; Este é operador de adição valendo os mesmo co-
mentários que fizemos com respeito à multiplicação comparada com esta
operação na Matemática.

13. ++ É o operador incremento. Fica definido pela seguinte identidade:
a++

é idêntico a a=a+1 ao usar deixe um comentário usando a expressão ex-
pandida equivalente.

14. atribuiç~ao com incremento

• x += numero equivale a x=x+numero;

• x -= numero equivale a x=x-numero;

Ao usar coloque um comentário.

Gostamos de fazer referência a este operador como incremento seguido de
atribuição, porque é nesta ordem que as operações são executadas.

Observe que mesmo no caso em que se defina “float x”, gcc prossegue
somando uma unidade a x.

Alguns autores indicam que no caso de += a hierarquia da operação se dá
da direita para esquerda.

Discordamos da afirmação! Tudo que deve ser observado é a equivalência
indicada acima e desta forma,

• primeiro é executada a adiç~ao e
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• depois a atribuiç~ao

(o que justifica a afirmação de que houve uma exceção na hierarquia ope-
ratória).

Preferimos não ver esta exceção, mas a equivalência, prevalecendo então
a regra operatória da esquerda para direita sempre.

15. - O operador subtração; Este é operador de subtração valendo os mesmos
comentários que fizemos com respeito à multiplicação comparada com esta
operação na Matemática.

16. -- O operador decremento; É semelhante ao ++ para fazer subtrações.

Sintaxe x-- equivale a x=x-1

17. -> Operador para acessar um elemento de uma classe ou de uma estru-
tura;

18. / O operador divisão ; Este é operador de divisão inteira quer dizer que
a/b calcula apenas o quociente na divisão entre os dois números inteiros
a,b. Se um dos números for do tipo float o operador imediatamente
se acomoda ao tipo mais amplo, float, tendo como resultado o número
racional a

b
.

Além disto valem os comentários que fizemos com respeito à multiplicação
comparada com esta operação na Matemática.

19. < Operador lógico “menor do que” ; É um operador lógico, quando C

avalia a<b o resultado será 0 ou 1 conforme esta expressão seja falsa
ou verdadeira.

20. << Operador “shift” à esquerda ; Você nunca vai precisar deste ope-
rador a não ser que você deseje criar programas que ninguém entenda.
Eles são de muito baixo ńıvel e foram muito importantes numa época
em que qualquer detalhe que pudesse agilizar o processamento, era crucial
(mais forte do que importante). Tome conhecimento deles e eventualmente
você poderá achar alguma utilidade interessante para eles em exemplos ou
contra-exemplos.

Se você conhece (viu) aquelas antigas máquinas de calcular com manivela
e duas orelhas que permitiam correr o carro para direita ou para esquerda,
observe a Figura ?? na página ??, então você tem aqui um exemplo com-
putacional.

<<

corre o carro para esquerda, mas de forma binária. Por exemplo,
4 ≡ 100

à direita a expressão deste número em binário.
4<<1 ≡ 100<<1 = 1000 ≡ 8
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aumenta uma casa “posicional” no número (em seu formato binário).
Como vivemos numa cultura “decimal”, estes operadores não estão di-
retamente ligados com as nossas necessidades.

Exemplos:

3 ≡ 11 ⇒ 3 << 1 ≡ 11 << 1 = 110 ≡ 6 (2.19)

4 ≡ 100 ⇒ 4 << 1 ≡ 100 << 1 = 1000 ≡ 8 (2.20)

8 ≡ 1000 ⇒ 8 << 1 ≡ 1000 << 1 = 10000 ≡ 16 (2.21)

7 ≡ 111 ⇒ 7 << 1 ≡ 111 << 1 = 1110 ≡ 14 (2.22)

5 ≡ 101 ⇒ 5 << 2 ≡ 101 << 2 = 10100 ≡ 20 (2.23)

7 ≡ 111 ⇒ 7 << 2 ≡ 111 << 2 = 11100 = (2.24)

10000 + 1000 + 100 ≡ 16 + 8 + 4 = 28 (2.25)

Nas equações acima estamos usando ≡ para traduzir, nos dois sentidos,
de decimal para binário ou vice-versa.

Observe que em a<<b, exatamente, o carro anda b casas “posicionais” para
esquerda, sempre na expressão binária do número a.

Os operadores bit-lógicos

são operações de “baixo ńıvel” e conseqüentemente muito rápidos. Os
dois operadores “shift” (translação) podem ser utilizados para multiplicar
ou dividir. São usados em cálculo lógicos também uma vez que eles se
aplicam aos caracteres.

21. >> Operador “shift” à direita ; Você nunca vai precisar deste operador,
certamente. Serve para agilizar operações aritméticas e lógicas e tornar os
programas mais complicados, também mais ágeis.

Aqui você tem o operador que corre o carro para a direita. Conseqüen-
temente ele é destrutivo o que não acontece com as máquinas de balcão,
elas não correm o carro e você pode simplesmente voltar o carro atrás.

a>>b corre o “carro”para direita, o número de casas indicadas pelo parâ-
metro b, até “consumir” a.

Por exemplo,
4 ≡ 100

à direita a expressão deste número em binário.
4>>1 ≡ 100>>1 = 10 ≡ 2

aumenta uma casa “posicional” no número (em seu formato binário).

Exemplos:

3 ≡ 11 ⇒ 3 >> 1 ≡ 11 >> 1 = 1 ≡ 1 (2.26)

4 ≡ 100 ⇒ 4 >> 1 ≡ 100 >> 1 = 10 ≡ 2 (2.27)

8 ≡ 1000 ⇒ 8 >> 1 ≡ 1000 >> 1 = 100 ≡ 4 (2.28)
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7 ≡ 111 ⇒ 7 >> 1 ≡ 111 >> 1 = 11 ≡ 3 (2.29)

5 ≡ 101 ⇒ 5 >> 2 ≡ 101 >> 2 = 1 ≡ 1 (2.30)

7 ≡ 111 ⇒ 7 >> 2 ≡ 111 >> 2 = 1 (2.31)

Nas equações acima estamos usando ≡ para traduzir, nos dois sentidos,
de decimal para binário ou vice-versa.

Observe que em a>>b, exatamente, o carro anda b casas “posicionais” para
esquerda, sempre na expressão binária do número a.

22. <= Operador lógico “menor do que ou igual”;

Associa à expressão a<=b um dos valores 0,1 conforme ela seja verdadeira
ou falsa considerando os dados guardados nas variáveis a,b.

Algumas vezes os programadores são tentados a deixar dentro dos progra-
mas “chaves” secretas que eles conhecem. É uma forma de garantir que
ninguém venha a substitúı-lo na manutenção de um programa.

Observe esta forma maldosa de atribuir zero a uma variável
a = (5<=3);

Como 5<=3 será avaliada como falsa, o resultado, depois de calculados
os parênteses, é zero que será atribúıdo à variável a. Esta linha perdida
entre uma centena de linhas, é uma chave secreta violenta.

Péssimo exemplo, não siga. Mas eventualmente ele pode ser útil, neste
caso coloque comentários dizendo o que está fazendo.

23. == Operador lógico “igual”;

Diferente de =.

a==b serve para testar se a é igual a b.

24. > Operador lógico “maior do que” ;

Releia <= substituindo este por > com a leitura adequada....

25. >= Operador lógico “maior do que ou igual”;

Releia <= substituindo este por >= com a leitura adequada....

26. ?: Condicional dentro de uma expressão;

De mau estilo, torna o programa ileǵıvel. Analise o segmento de programa:

a = 3; (2.32)

b = 7; (2.33)

a > b? printf(“verdade”):printf(“falso”); (2.34)

falso (2.35)

ou ainda
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(a>b)? printf("verdade"):printf("falso");

Equivale a “if() else”, portanto use o “if() else”. Um outro exemplo
se encontra no programa condicional.c

27. ˆ O operador bit-lógico “xor” (ou exclusivo);

28. { } Chaves - para delimitar blocos lógicos de um programa;

29. — O operador bit-lógico “or” (ou) ;

30. || O operador lógico “or” (ou) ;

31. ∼ O operador bit-lógico “não” (calcula o complemento de todos os bits,
onde estiver 0 coloca 1 e vice versa.) ; Se você for fazer algum programa
para Internet talvez você precise deste operador...

32. define Diretiva de compilação. Uso:
#define nome macro texto

define uma macro. Estudamos macro no Caṕıtulo 4. Você precisa também
de

ifdef, endif, ifndef, undef

É uma forma obscura de programar em C, use funções e boas variáveis em
lugar disto, mas não é posśıvel esconder que agiliza o processamento.

33. include Diretiva de compilação. Uso: #include nome biblioteca - inclui
nome biblioteca no ińıcio do código.

34. input Diretiva de compilação. Uso: #input nome arq - inclui nome arq

neste ponto do código. Evite usar. Use bibliotecas em vez desta diretiva,
observe include.
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Caṕıtulo 3

Lógica de programação

Aqui começa programação: a lógica por trás de qualquer programa, em qualquer
linguagem de programação do tipo imperativo. Depois deste caṕıtulo você estará
preparado para programar em várias linguagens, apenas observando as ligeiras
modificações t́ıpicas de cada uma delas.

3.1 O que é um programa

Responder a perguntas deste tipo1 é muito dif́ıcil e corremos o risco de divagar
em torno de idéias que nunca se concretizam.

Sem muitos rodeios você, e nós, e todo mundo que pense em usar um com-
putador, deseja que um programa seja um conjunto de regras que faça com que
a máquina trabalhe para nos dar um resultado esperado.

Seria um roteiro de trabalho. Se você propuser um roteiro para um indiv́ıduo
simples, sem grandes horizontes, então ele tem que ser (o roteiro) bem claro,
impositivo mesmo.

Os computadores estão nesta classe, são muito simples. Já houve uma
evolução grande nos 60 anos de computação, o programa 4.1 que você encon-
tra na página 100, é um exemplo dos primórdios da computação em que um
programa era uma simples lista de comandos.

O uso de variáveis, discutidas no caṕıtulo 5, foi inovação que permitiu um
passo importante na abstração permitindo que pudessemos discutir quando um
certo evento seria verdadeiro.

Este é um ponto de decisão, quando os programas passaram a poder escolher
sozinhos alternativas para serem percorridas quando as variáveis iam sendo
alteradas pelo processamento.

1Há um célebre livro de R. Courant com o t́ıtulo Que é Matemática ? que não responde à
pergunta mas diz muita coisa sobre Matemática.
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É disto que vamos tratar neste caṕıtulo, a capacidade de tomar decisões.
As palavras-chave deste caṕıtulo são:

if() se()

if()/else se()/senao

switch(), case escolha(), caso

while() enquanto()

do while() faça enquanto()

for() para()

break pare

return() voltar()

Com estas palavras se fazem programas, portanto com elas podemos cons-
truir as “sentenças” com que vamos instruir um computador a processar os
dados que lhe entregamos.

É a sintaxe desta comunicação que vai ser estudada neste caṕıtulo, é isto
que muitas vezes é chamado de lógica de programação.

Neste caṕıtulo vamos lhe mostrar como se desenvolve a lógica para trans-
formar um algoritmo num programa de computador. No primeiro caṕıtulo já
fizemos uso deste caṕıtulo como referência. Agora você vai aprofundar o seu
estudo das palavras chave que compõem a linguagem C++.

Estas são as ferramentas com que construimos os algoritmos, as funções, que
podem se tornar novas funções da linguagem. Os métodos que você encontra
em Ambiente.h são exemplos desta contrução.

Se você quiser programar em português, leia a biblioteca traducao.h para
ver como fazer. Basta incluir esta bilioteca e usar as funçoes da linguagem em
nossa lingua. Lendo traducao.h você vê como fazer e como ir mais além. Há
vários programas escritos em português, na coleção de programas que você tem
no CD que acompanha este livro. Eles rodam perfeitamente.

3.2 O condicional if() (se())

Vamos começar com duas estruturas de controle do fluxo:

1) if() se()

if(verdadeiro) se(verdadeiro)
faça(); faça()

2) if() else se() senão

if(verdadeiro) se(verdadeiro)
faça(); faça();

else senão
faça outra coisa(); faça outra coisa();

A função if() recebe um parâmetro e o avalia. Se esta avaliação resultar
em verdadeiro2 o resto do comando associado será executado.

2leia, rode e leia o programa terceiro01.cc sobre verdade e falsidade em C.
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Por exemplo, o seguinte bloco

Exemplo 1 (se()) Exemplo de if()

cout << ’’ Forneça-me dois números’’ << endl;

cout << ’’O segundo numero deve ser maior do que o primeiro’’ << endl;

if(numero1 < numero2 )

{
cout << ’’ OK ! você obedeceu ao combinado’’ << endl;

}

Um bloco parecido com este, está implementado no programa terceiro01.cc.
Leia e rode o programa.

O parâmetro das funções lógicas3 assumem dois valores posśıveis: verdadeiro
ou falso.

Em C++

• o falso é o zero também associado ao valor false, do tipo bool (booleano);

• qualquer valor diferente de zero é verdadeiro, também existe o valor true
do tipo bool.

Embora muito simples, isto funciona!
A figura ( 3.1) página 69, representa graficamente este teste.
Há um teste, indicado na figura (3.1) como condição e, em qualquer hipótese,

Verdadeira ou Falsa, o programa deve parar.
Quando condicao assumir o valor verdadeiro alguma coisa deve ser feito

antes de parar. Obviamente este diagrama poderia estar inclúıdo em outro maior
ou mais complexo em que, em lugar do pare() houvesse outra possibilidade de
processamento. O diagrama da figura (3.1) apenas ilustra um if().

Então a função return() tem que aparecer dentro das duas sáıdas, tanto
no caso F como no caso V.

Este é um erro muito freqüênte, erro de lógica de programação. O progra-
mador esquece de fazer uma análise lógica do fluxo e se perde nas sáıdas do
programa. A reclamação do compilador é de que você está executando uma
função sem retorno de dados:

warning: control reaches end of non-void function

“o controle chegou ao final de uma função não vazia”, quer dizer que não en-
controu um return(0) ao final de uma função, que não sendo vazia, tem um

3“menor do que” é uma função, mas chamamos de “operador” pelo modo de usar, o śımbolo
da função é colocado entre os parâmetros
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 pare();
F

condição

V

 pare();
faça
alguma coisa

Figura 3.1: if()

tipo de dado (não vazio)4 que deve produzir um return(). Mas não é sempre
que o compilador consegue perceber este erro, na lista de exerćıcios você verá
isto. É um erro muito fino e os compiladores ainda não atingiram um ponto
de desenvolvimento para conseguir perceber todos os posśıveis erros que um
programador pode cometer.

Exerćıcios 25 O programa terceiro0*.cc

1. Dissemos, no exemplo 1, 68, que havia uma ocorrência de if() parecido
no programa terceiro01.cc. Na verdade é uma espécie de inverso do
que é discutido no exemplo. Altere terceiro01.cc para o exemplo 1 fique
correto.

Solução: terceiro011.cc

2. O programa terceiro011.cc não fala nada se o usuário desobedecer o
pedido. Corrija isto.

Solução: terceiro012.cc

3. Os programas terceiro011.cc, terceiro012.cc não prestam atenção
que o usuário pode ainda errar se responder 100. Corrija isto.

Solução: terceiro013.cc

4. O programa terceiro014.cc tem um erro, mas ele mesmo se explica
num comentário. Rode o programa e depois o leia também. Compare com
terceiro013.cc .

4uma contradição nesta frase, o vazio, void, é um tipo de dado...
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5. variável não inicilizada No programa terceiro02.cc, a variável numero
não foi inicializada5 pelo programador. Rode o programa e analise o que
acontece. Leia o comentário (40), a nota de rodapé tem razão!

6. Se você ainda não transformou a linha com o comentário (30) em
terceiro02.cc

faça-o agora e depois compile o programa.

7. Você pode também alterar o tipo de dado de main() para void e deixar
o comentário (30) na linha do return(). Não haverá mais mensagem
de erro. Experimente. Mas você estará rompendo com uma tradição dos
programas, sempre main() deve ser do tipo int, sempre deve devolver um
número inteiro positivo (zero é positivo...).

8. O programa terceiro02.cc dá-lhe outro exemplo do erro que pode haver
no uso do else: se houver um comando entre if() e else. É um erro
muito comum, apague a marca de comentário (21) e compile o programa.
Leia os comentários também.

Observação 4 Erros e a análise do compilador
A busca de erros de sintaxe pelos compiladores ainda é fraca apesar de que

eles tenham evoluido muito, eles ainda se perdem. O caso do ponto-e-v́ırgula é
proverbial. Apague um ponto-e-v́ırgula num programa e compile, muito prova-
velmente a montanha de erros será tão grande que é praticamente imposśıvel de
descobrir alguma coisa interessante na análise.

Se acostume com esta idéia e vá logo dar uma busca em todos os ponto-e-
v́ırgulas que deveria haver, antes de sofrer lendo a listagem de erros.

Existem vários mecanismo para auxiliar o programador a encontrar erros
nos programas, mas não temos dúvidas em dizer que o melhor sistema consiste
em fazer funções pequenas e bem testadas chamadas por uma função main()

também pequena que possa ficar toda viśıvel num terminal.
Grandes programas serão então aglomerados de pequenos módulos sem erros,

se for posśıvel!

3.2.1 Se() senao, completando o if()

Vamos discutir o programa terceiro03.cc. Leia e rode este programa.
Se o usuário fornecer um segundo numero menor do que o primeiro, terá

desobedecido ao combinado.
A expressão

se(numero01 < numero02)
será avaliada como falsa, portanto, zero, e a frase “você obedeceu ao combi-
nado” não será impressa. Precisamos de uma alternativa, pelo menos para dizer
“você desobedeceu ao combinado!”.

Exerćıcios 26 (else) Tutorial sobre a alternativa else

5o autor está errado, leia o comentário dentro do programa...
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1. Compile, rode e leia o programa falta return.cc. O programa está er-
rado, mas o compilador não detecta o erro. No caso em que o usuário
forneça um número número menor do que 100, deveria haver uma alter-
nativa (que está desativada por um comentário). Analise o programa.

2. Corrija o programa falta return.cc.

3. Leia o comentário (30) em terceiro02.cc. Retire6 a linha onde está o
comentário (30) e compile o programa. Você vai receber a mensagem sobre
a falta do return() numa função não vazia.

4. Experimente o programa
se nada.cc

compile, rode e leia! Leia os comentários no programa.

Se você não atender o pedido do programa, um número maior do que 10,
o programa vai parar, silenciosamente.

Para completar o if() falta uma alternativa.
Aqui entra

else

para criar uma alternativa uma vez que este programa não faria nada quando
você desobedecesse à regra. Nenhuma advertência, sequer.

Vamos completar o esquema.

cout << ’’ Forneça-me dois números ’’ << endl;

cout << ’’ O segundo numero deve ser maior do que o primeiro’’ << endl;

if(numero1 < numero2 )

{
cout << ’’ OK ! você obedeceu ao combinado ’’ << endl;

}
else

cout << ’’ Você desobedeceu ao combinado ! ’’ << endl;

Se a condição testada pelo if() se verificar falsa, o programa se conecta,
imediatamente, a um else que se encontra depois do if().

Observe o uso do “ponto-e-vı́rgula” no (if(); else). Antes do (else)
tem “ponto-e-vı́rgula”. Esta observação é importante para programadores
em Pascal porque (no caso do Pascal) não tem “ponto-e-vı́rgula” antes do
else. Em C++, tem!

6observe que você não precisa apagar, basta colocar o śımbolo // no ińıcio da linha
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Em outras palavras: o comando iniciado com else deve vir em seguida ao
um comando iniciado por um if().

Se você, por engano, colocar algum comando entre o final do if() e o else

haverá uma mensagem de erro indicando isto. O programa
terceiro02.cc

está preparado para lhe mostrar este este erro, basta apagar o comentário antes
do else. O programa lhe diz o que fazer, leia o programa, procure o comentário
(21), apague o comentário, (apenas o śımbolo //), compile o programa. Expe-
rimente!

A sintaxe do if()-else é, então,
if(condicao) comando; else outro comando;

Leia e experimente com o comentário (21) do programa
terceiro02.cc

que implementa o if()/else.
Leia o programa num terminal enquanto ele roda noutro terminal. Leia,

rode, leia e volte a rodá-lo...
Os programas desta lista de exerćıcios, estão incompletos. Ainda é preciso

mais um pouco de lógica de programação para escrevermos programas úteis. O
objetivo aqui é apenas treinar o uso do if(). Voltaremos a tratar dos mesmos
assuntos mais a frente, com programas completos. Não fique apressado, mas se
quiser resolver os problemas que vamos mencionar aqui, recorra ao caṕıtulo 4.

Exerćıcios 27 if()/else

1. O ponto-e-v́ırgula Se você ainda não rodou e leu o programa terceiro02.cc,
faça o agora.

2. O ponto-e-v́ırgula Ainda no programa terceiro02.cc, apague o comentário
da linha que precede o else, leia o comentário (21), e compile o programa.
Ele vai reclamar dizendo que há um erro antes do else (else).

3. Altere o programa terceiro03.cc para ele diga7 que sabe calcular o fato-
rial de n e se o usuário apresentar um número maior do que 13 responda
que ele, o usuário, está tentando fraudar o sistema aritmético. Leia os
comentários ao final do programa.

solução terceiro031.cc

4. Estude terceiro031.cc, observe que tem “return()”, duas vezes, com
valores diferentes. Leia os comentários do programa. Por que? Observe
que terceiro031.cc é um exemplo de planejamento vazio.

5. Estude terceiro031.cc, leia o comentário (2) e compreenda porque o
comando marcado por este comentário não será executado. Altere isto
para que o programa saia deixando o terminal limpo.

solução terceiro032.cc

7logo veremos um programa para calcular fatorial, por enquanto faça apenas o planeja-
mento vazio
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6. Planeje um programa para calcular a divisão exata de dois números intei-
ros, o dividendo pelo divisor. Se o usuário fornecer um divisor maior
do que o dividendo diga que é imposśıvel.

solução terceiro033.cc

7. Altere o programa terceiro033.cc pedindo que o usuário forneça mais
alguns números e faça mais alguns testes para treinar o uso de

if()/else

experimente omitir return(). Experimente voltar outros valores inteiros.

8. Altere terceiro033.cc fazendo que o programa volte um valor não in-
teiro. Vai dar erro, analise por que?

solução a função main() é do tipo inteiro.

9. apagando return() Experimente, apague um return() nos programas da
série terceiro03*.cc e compile. Analise o resultado. Não precisa fazer
isto se já souber o resultado.

Mais um exemplo com fatorial8.

if(n<10)

{
fatorial(n);

}

irá tentar o cálculo do fatorial mesmo quando n for menor do que zero. Como
não existe o fatorial de números negativos, este algoritmo precisa ser melhor
especificado pois ele não duvidaria em calcular o fatorial de −1 se o número
n = −1 lhe fosse apresentado.

Observação 5 Planejamento vazio
Precisamos de mais algumas estruturas de controle de fluxo para resolver o

problema do fatorial. Vamos fazer isto no caṕıtulo 4. Se estiver curioso, leia o
programa fatorial01.cc mas você pode resolver os exerćıcios desta seção sem
resolver inteiramente o problema: planejamentos vazios. Se habitue a esta idéia
que ela é essencial em programação.

Sempre fazemos planejamentos vazios9 numa primeira etapa, e esta seção
traz vários exemplos. Sem brincadeira, eles são importantes para uma cons-
trução da lógica do problema.

Você logo verá, em vários dos nossos programas, exemplos iniciais do pla-
nejamento do trabalho analise menu.cc, cujas opções todas têm, como resposta,
uma frase polida:

8precisamos de enquanto() para calcular o fatorial. Por enquanto será apenas planejamento
vazio. . .

9sobre os governantes dos nossos páıses, como etapas definitivas!
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por favor, volte depois, o trabalho está em andamento
A verdade mesmo é que o trabalho nem começou! foi feito somente o plane-

jamento. Claro! estou em contradição, o planejamento faz parte do trabalho.
Esta é a primeira etapa, e sem dúvida nenhuma, a mais importante. Ana-

lisamos o problema e o quebramos em pedaços tão pequenos quanto posśıvel,
(lembre-se, um programa deve ficar no máximo do tamanho da tela, para que
possamos ver todos os defeitos, os insetos10).

Depois é que vamos iniciar a construção de cada módulo. Isto somente
vai ficar inteiramente claro depois do caṕıtulo 4. Você vai ver que as funções
tem o papel de modularizar o trabalho de programação. Cada função é um
novo comando. Leia apeteco2(), estude a biblioteca Ambiente.h, se ainda não
houver feito isto.

Exerćıcios 28 Fatorial incompleto

1. Escreva o programa fat inc.cc que execute o algoritmo incompleto acima.
A “solução” está no disco... (inc é abreviação de incompleto).

2. atribuição Entenda a linha marcada com o comentário (20) em
fat inc.cc

Não é uma equação matemática que se encontra ali, mas sim duas operações
de computação:

• a primeira é prod*n, o produto de n por prod;

• a segunda está representada pela igualdade e quer dizer que será
atribúıdo à variável prod o resultado de “prod*n”. Em Pascal isto
se escreve assim:

prod := prod*n;

em que “:=” se lê “recebe”. Acho que esta é a única vantagem de
Pascal sobre a linguagem C++.

3. atribuição Estude o programa soma01.cc em que você encontra a atri-
buição

soma = soma + n1

leia o comentário (20).

4. atribuição Altere o programa soma01.cc para que ele lhe peça uma lista
de cinco números: n1,n2,n3,n4,n5 cuja soma deve ser calculada.

5. atribuição Altere o programa soma01.cc para calcular a média aritmética
de cinco números.

solução: soma02.cc

6. Porque em soma02.cc o cálculo da média é feita com a divisão por 5.0 e
não por 54 ?

solução: Ver comentário em soma02.cc

10bugs....
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7. Porque, no caso de soma02.cc seria equivalente calcular
soma/5 ou soma/5.0

solução: Ver comentário em soma02.cc

Estudamos atribuiç~ao no caṕıtulo 2 e você pode relembrar o assunto com
outra visita a este caṕıtulo, mas volte logo para cá. A atribuição é um dos
operadores11 da linguagem C++.

Vamos agora melhorar um pouco o planejamento do fatorial. Em
fatorial01.cc

você encontra uma versão mais completa.

if( n >= 0 )

{
fatorial(n);

}
if( n<0 )

{
cout << ’’ n~ao existe o fatorial de << n ’’ << endl;

}

Exerćıcios 29 Melhorando o fatorial

1. usando função

Sobre funções leia o caṕıtulo 4, faça uma primeira leitura da parte inicial
e volte para cá.

Transforme o esquema acima num programa
fat inc02.cc

a segunda versão do fatorial.

2. O programa fat inc02.cc está errado. Experimente calcular o fatorial
de um número maior do que 12. Analise o erro e o corrija.

Solução: fat inc021.cc

fat inc02*.cc fazem uso de funções, vá ao caṕıtulo 4 para uma breve
leitura sobre funções para entender a solução.

Observação 6 Para que servem as funções

As funções servem para quebrar um programa em módulos e para estabe-
lecer comunicação entre os vários módulos passando valores entre eles.

11Dizemos “operador” quando deveriamos dizer função, mas este é o hábito porque coloca-
mos o śımbolo da função entre os parâmetros
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3.2.2 Fluxogramas: mapas dos programas

Os esquemas gráficos que usamos nas figuras (3.1), página 69, (3.2), página 77,
(3.3), página 78, se chamam fluxogramas. Eles nos permitem uma visualização
do fluxo lógico.

Você pode, com aux́ılio de fluxogramas, representar um programa bastante
complexo como se fosse um mapa do programa. Não pretendemos conduzir a
discussão nesta direção, prefirimos propor a construção de programas menos
complexos inicialmente. Quando você se encontrar no ńıvel de programação
que exija uma tal visualização, você terá também experiência para construir
este planejamento visual a partir dos casos simples discutidos aqui.

Os itens de um fluxograma correspondem às funções da linguagem.
** aqui

• entrada de dados são representadas por ćırculos ou elipses;

• condicionais são representados pelos paralelogramos com lados não ho-
rizontais, chamados de diamantes;

• processos são representados por retângulos com um lado horizontal.

Habitue-se a fazer fluxogramas dos seus programas para adquirir mais ex-
periência com o uso deles, você logo verá que é uma forma interessante de
analisar a lógica de um programa.

As figuras (3.1),(3.2) (3.3) mostram a evolução de um programa, ver páginas
69, 77, 78.

A figura 3.1 representa o teste lógico mais simples, um único if() sem
alternativas. A figura 3.2 contém o planejamento para o caso de n < 0 indicando
que o processo deve parar, com uma alternativa (else) para caso de que n!
ultrapasse a capacidade da máquina.

Observe que no primeiro caso o processo para, apenas se n > 10, mas a
“máquina” tentaria calcular (−1)!, o fatorial de número negativo.

A figura 3.3 contempla uma entrada de dados e uma sáıda de dados. É um
programa completo.

Exerćıcios 30 Fluxograma

1. Os programas terceiro02.cc terceiro03*.cc terceiro04.cc todos tem
a estrutura lógica da figura (3.2) página 77. Construa os fluxogramas para
os programas terceiro02.cc terceiro03*.cc terceiro04.cc.

2. Faça um fluxograma para a divis~ao euclidiana considerando uma en-
trada de dados com dois números dividendo, divisor.

Quando for necessário usar dois if(), um completando o outro, então pos-
sivelmente é melhor usar if()/ else:

if(verdadeiro) faça;
else faça outra coisa
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(n < 0)  (n > 13000)

 pare();

V V

F F

fatorial(n)

senaosenao

Figura 3.2: Fluxograma com dois if()

O exemplo do fatorial ficaria agora melhor descrito assim:

if(n >= 0)
cout << n << fatorial(n) << endl;

else
cout << ’’ n~ao há fatorial de números negativos ’’ << endl;

supondo que fatorial() seja uma função definida em alguma biblioteca.

Exerćıcios 31 Melhorando o fatorial

1. imprimindo o falso Experimente o programa lógica01.cc, rode-o e depois
leia-o. Este programa imprime tanto o falso como o verdadeiro (depende
da resposta que você der).

2. imprimindo o falso Observe a expressão
(primeiro==segundo)

dada como parâmetro ao imprima. Substitua (primeiro==segundo) por
(primeiro=segundo), rode o programa e analise a diferença. Leia o pro-
grama terceiro014.cc. Substitua também como parâmetro do if() e
descubra que diferença isto faz.

3. Estude o programa fatorial04.cc: rode e leia o programa. Experimente
retirar algumas chaves (pares de chaves) para ver a diferença. Ignore por
enquanto as outras versões de fatorial.

4. Em logica01.cc temos a função if() que irá avaliar uma expressão .
O programa vai imprimir o valor do falso e do verdadeiro. Rode e depois
leia o programa.
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 pare();

 fatorial(n)

n 

V V

( n > 13)( n < 0 )

else else

Figura 3.3: Fluxograma com dois if(), uma entrada e uma sáıda dados

5. Em logica01.cc há um truque para escrever linhas longas evitando a
quebra de linha, mudança de linha. O comentário (100), no programa
explica isto. Leia e faça algumas experiências eliminando quebras de linha
com a contra-barra.

6. O programa logica01.cc não usa variáveis. Se você eliminar o śımbolo
de comentário no ińıcio da linha com comentário (10), o compilador vai
lhe dizer que estas variáveis não foram usadas. Não será um erro, apenas
um advertência.

7. Altere logica01.cc fazendo uso das variáveis declaradas na linha com
comentário (10).

Solução: logica02.cc

8. Em logica02.cc temos a função if() que irá avaliar uma expressão
(observe que o parâmetro é abstrato...). Experimente fornecer ao programa
dados não numéricos, frases.

9. “(primeiro == segundo)” é uma operação lógica seguida de uma12 ava-
liação: os parênteses. Coloque um alguns “imprimas” em logica01.cc

para testar os valores de (primeiro == segundo).

10. Rode diversas vezes o programa e tente encontrar uma lei de formação
para o valor de (primeiro==segundo)

11. No programa logica01 1.cc usamos
(primeiro = segundo)

12um de parênteses, em C++ é um operador, ele força a avaliação do seu conteúdo
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como parâmetro do if(). Verifique que o compilador gcc vai avisá-lo do
risco, mas o programa vai rodar. Se você fornecer ao programa os números

1,0

nesta seqüência, ele responderá que os números são iguais. Por que ? A
resposta está nos comentários do programa.

12. erros que enganam o compilador. Rode um programa com o seguinte co-
mando:

imprime(primeiro=segundo)

depois de definidas as variáveis, naturalmente, e observe o comentário
“absurdo” do compilador.

Objetivo do exerćıcio: prepará-lo para procurar erros em local diferente do
apontado pelo compilador...

13. efeitos colaterais. Escreva um programa que iguale duas variáveis inteiras,
se elas forem diferentes, e nada faça se elas forem iguais.

Observação 7 Erros lógicos, de sintaxe e efeito colateral
Num dos exerćıcios anteriores lhe pedi que substitúısse (primeiro==segundo)

por (primeiro=segundo). Aqui temos um exemplo de erro lógico que não é erro
de sintaxe.

A expressão (primeiro=segundo) se constitui de dois operadores:

• operador atribuição,

• operador avaliação.

No nosso sistema de computadores do tipo seqüenciais,(Von Neuman), a
CPU13tem que fazer operações em seqüência, começando sempre da parte in-
terna de uma expressão no modelo matemático de função composta:

(entrada) x : (3.1)

x 7→ f(g(h(x))) = f(g(y)) = f(z) = w (3.2)

(sáıda) w (3.3)

A CPU se utiliza de um sistema de memória onde cálculos intermediários
são guardados. Se você tiver a curiosidade de ler um trecho de programa em as-
sembler, verá uma lista de operações semelhante à seqüência de equações acima,
apenas usando palavras como sto, abreviação de store, do inglês, que significa
guardar, seguida de um endereço de memória.

Este sistema continua em uso, apenas o programador escreve numa lingua-
gem de alto ńıvel, como C, que cria o programa em assembler, quando o código
escrito pelo programador for compilado.

13unidade de processamento central
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Qualquer linguagem de processamento (do tipo imperativo)14 faz uso deste
sistema, de acordo com o modelo acima descrito, no cálculo de w,

w é conseqüência dos cálculos intermediários sobre as variáveis x, y, z. Sendo
w a última, é passada para o “standard output”, (sáıda padrão) que pode ser

• o próximo comando a ser processado, (observe que x está sendo passado
para o próximo comando, assim como y)

• o v́ıdeo;

• a impressora;

• um arquivo em disco, etc...

No caso (primeiro=segundo), o resultado desta operação composta é o va-
lor de segundo. Porque a operação mais interna é a atribuição que, ao ser
executada, produz este valor (faz parte da engenharia do compilador C).

Todas as operações ao serem executadas produzem valores e este é o segredo
dos efeitos colaterais: nem sempre este valor produzido é claro, muitas vezes
sendo um valor secundário efetuado por uma operação primitiva pode dar um
ganho no programa, em velocidade15.

Essencialmente verdadeiro, tudo isto. Muito bonito se não produzisse algo-
ritmos dif́ıceis de serem lidos e interpretados. Esta velocidade pode ser consu-
mida depois durante o trabalho de manutenção de um programa cheio de atalhos
tortuosos.

Embora “se (primeiro=segundo)” possa ser considerado um erro de sin-
taxe, o gcc16 não tem condições de detectar isto, uma vez que o resultado
desta operação, sendo uma expressão válida para o gcc, pode ser passada como
parâmetro åfunção if().

Ex́ımios programadores usam estes artif́ıcios para conseguirem melhor de-
sempenho em seus programas e infelizmente não conseguem mais entendê-los
duas ou três semanas depois... (nem eles e nem os seus companheiros de equipe),
o que dá existência, provavelmente, a sistemas operacionais bonitos, mas em-
perrados, e cheios de erros... praticamente imposśıveis de serem encontrados,
até porque não são erros, são efeitos colaterais.

Os efeitos colaterais17 são um risco em programação e sem dúvida devem
ser evitados a todo custo.

Programação não precisa mais ser “econômica”, como nos primeiros dias
de sua existência. A economia a ser feita deve ser no trabalho do programador
que, é, digamos assim, o “item” caro nesta área de trabalho. Computadores são
relativamente baratos, tem bastante memória e velocidade, o que permite que os

14há basicamente dois tipos de linguagens, imperativas e declarativas prolog é um exemplo
de linguagem declarativa.

15mas pode ser lida por uma função como scanf(), é preciso saber reconhecer isto ou evitar
de usar scanf()

16vou escrever sempre “gcc” em vez de “compilador da linguagem C de agora em diante
17É dif́ıcil se livrar totalmente de efeitos colaterais, mas quando usados eles devem ser

documentados.
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programas possam ser mais leǵıveis e fáceis de serem mantidos. Programação é
coisa séria, não é brincadeira, de um programa mal feito podem depender vidas,
eleições...

Não posso deixar de convidá-lo a fazer experiências diversas para descobrir
detalhes sobre os efeitos colaterais ... eles são múltiplos e trazem preciosas lições
que podem evitar horas perdidas na correção de programas, muito em particu-
lar a troca de == por =. São exemplos dos tais insetos, (bugs), que infectam
programas enormes.

Mas nenhum programador fica imune à tentação de um bom efeito colate-
ral. Quando usar um, deixe marcado, coloque comentários que eles não custam
absolutamente nada e podem evitar perdas de tempo depois.

C é uma linguagem imperativa, quer dizer que nela existem apenas duas
opções: Dada uma relação, ela será:

• verdadeira ou, exclusivamente,

• falsa.

Para o gcc, falso fica caracterizado pelo zero, qualquer outro valor diferente
de zero representa o verdadeiro. Este é um ponto que você deve incorporar em
sua lógica pessoal ao se tornar um “C-programmer”...

Exerćıcios 32 Efeitos colaterais e comentários
Programar sem “efeitos colaterais” é dif́ıcil. No momento em que você se tor-

nar um bom programador, dificilmente vai evitar de fazê-lo, entretanto, não se
esqueça de que uma boa companhia para um “efeito colateral” é um comentário,
que explique o que está acontecendo, inclusive para você mesmo, algum tempo
depois...

Nos exerćıcios abaixo estamos lhe dando exemplos de “efeitos colaterais”,
habitue-se, aqui nos exerćıcios, a escrever o código incluindo os comentários
explicativos, mesmo que o exerćıcio não lhe peça para fazê-lo.

1. Escreva alguns pequenos programas, (reciclagem de logica01.cc), para
testar que posśıveis combinações de dos operadores =, ==, tem sentido,
como em:

(primeiro==segundo=primeiro)

e determine o valor que resulta destas combinações. Use printf() para
ver o resultado.

Solução: logica02.cc

2. Justifique o resultado impresso por logica02.cc.

3. * Altere logica02.cc para que o programa sempre minta: quando os
números forem iguais, ele responda que não são e quando forem iguais
ele responda que não são. Sugestão: escolha, no capitulo 5, algum opera-
dor lógico adequado!

Solução: logica021.cc
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4. Construa um programa que peça dois números mas que sempre o teste
do se seja zero, (falso), qualquer que sejam os valores atribúıdos às duas
variáveis. Justifique como este programa pode servir para derrotar um
candidato nas eleições eletrônicas.

5. Rode e leia sonho.cc. Faça outros programas conversacionais, como
sonho.cc, para adquirir prática com

if()/else.

Leia sonho01.cc.

3.3 Laços com while()

Laços são um tipo de estrutura de fluxo de dados em que alguma coisa acontece durante
algum tempo. Há diversas formas de contruir laços em C, aqui vamos estudar while, cuja
tradução é enquanto.
Há autores que dizem que alguma ação se repete. Isto é inexato porque a maioria das vezes
a ação sofre modificações que são testadas e continuam a ser executadas

enquanto(o teste for verdadeiro). . .
Por exemplo,

enquanto (estiver na minha frente)

{
eu vou te olhar nos olhos;

ai! maldosa, você aos poucos;

aos poucos se afasta;

}

Claro, perderemos de vista o olhar quando (os olhos sairem do ao alcance dos nossos).

Vamos ver alguns exemplos menos sublimes.

Observação 8 Letra maiúscula ou minúscula
Observe que while() sempre se escreve com letra minúscula, mesmo no

ińıcio de uma frase.
gcc não entenderia

While().

Esta é uma diferença fundamental entre C e Pascal. Em Pascal não há
diferença entre letra maiúscula ou minúscula, em C tem.

Dizemos que gcc é senśıvel à caixa alta/caixa baixa, faz diferença entre letra
maiúscula e mı́nuscula. Portanto while() é diferente de While().

A função while() analisa uma expressão e, se ela for verdadeira, executa o
comando que vem em seguida. Estude exemplos nos programas

logica06 63.c, logica06 64.c, logica06 7.c, logica06 71.c

3.3.1 Como é que funciona ?

Leia o arquivo sequencia.c para acompanhar o que estamos dizendo.

• while() é uma função, (leia a respeito de funções no Caṕıtulo 4, leia
rapidinho e volte logo para cá).
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• As funções definem módulos de computação, ou ainda blocos lógicos18.
Depois do parâmetro (i < 10) tem um par { } marcando o módulo:
o conjunto de comandos que serão executados sob controle de while().
Pode ser um único comando, neste caso o par de chaves é dispensável, mas
colocá-lo algumas vezes torna o programa mais légivel, decida como fazer.

• while(i < 10) os comandos que ficam neste módulo serão executados. Um
deles é

i = i + 1;

e ele altera o valor de i a cada passo do laço.

• Quando (i < 10) se tornar falso, isto é, quando i=10, o controle do
while() se rompe e o valor que estiver acumulado dentro de soma será
impresso.

Por exemplo, o seguinte algoritmo calcula a soma dos 9 primeiros números
inteiros estritamente positivos (a partir de 1).

Observe os comentários logo a seguir. A numeração dos comentários coincide
com a numeração das linhas do programa. Este programa está no arquivo

(1) soma = 0

(2) i = 1

(3) while( i < 10 )

(4) {

(5)     soma = soma + i;

(6)     i = i + 1;

(7) }

Figura 3.4: while()

sequencia.c. Leia, compile e rode.
Comentários:

1. Inicializa variável. Inicializa a variável soma com zero.

Estamos começando a discutir processamento de dados
soma

é um buffer, um local onde se armazenam dados para uso posterior.
Alguns diriam que soma é um acumulador. Os valores a serem somados
vão ser acumulados nesta variável, logo ela tem que ser inicializada com
zero. Se fôssemos fazer multiplicações sucessivas, a inicialização do buffer

se faria com 1.
18Falamos de blocos lógicos no Caṕıtulo 1.
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Porque,

• zero é o elemento neutro da adição, e

• um é o elemento neutro da multiplicação.

2. Inicializa variável. Inicializa a variável i com 1, porque é um contador.
Nós, os humanos, normalmente, contamos de um em diante. Não se es-
queça de que C conta de zero em diante. 19. Dizemos que C é de base
0.

Fizemos um comentário t́ıpico de programador de C clássico. Hoje tem
bastante memória e devemos fazer programas que fiquem claros. Algumas
vezes será melhor começar de 1, apesar de que C prefira começar de zero.
Ignore esta preferência de C e deixe espaço vago na memória, se o programa
ficar mais claro, perder 2 bytes em função da clareza, não é uma perda, é
um ganho.

3. Teste lógico. A função while() é uma função que recebe uma variável
lógica, com valores 0,1. Verifica se i passa de 10, quando isto acontecer
encerra o laço. A variável i é20 um contador.

4. Começo do bloco lógico. “{” (abre chave) marca o começo de um bloco
lógico.

5. Atualiza variável. Incrementa soma com o valor de i;

6. Atualiza variável. Incrementa i de uma unidade. A variável i descreve os
termos de uma progressão aritmética de razão 1.

7. Fim do bloco lógico. “}” (fecha chave) marca o ponto final de um bloco
lógico.

Uma das dificuldades do iniciante em computação são os comandos nos itens
(5) e (6). Não se tratam de igualdades matemáticas ou equações, são comandos.

O operador “=”, em algumas linguagens de computador, significa uma “atri-
buição”. Há linguagens de computador que têm um śımbolo diferente para este
operador, em algumas é uma seta, em outras, como Pascal, Maple, MuPAD, é
o śımbolo

:=

em C em Pascal
soma = soma + i; soma := soma + i;

Assim
soma = soma + i

é “um comando” que se constitui da composição de dois operadores:

19Isto não interessa muito aqui só é importante quando se tratar de vetores, mas se preocupe
com este fato e entenda isto no Caṕıtulo 5

20Pesśıma escolha de nome para variável, porque os autores não escolheram contador em
vez de i, ficaria mais claro.
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• primeira operação a ser executada “soma + i” que adiciona o valor de i

ao valor de soma;

• segunda operação a ser executada soma = soma + i que atribui o valor
calculado anteriormente, “soma + i” à soma, alterando, assim, o valor
guardado em soma. A linguagem Pascal21 induziu o verbo recebe para
mostrar que a expressão soma = soma + i, escrita, em Pascal soma :=

soma + i não era uma equação matemática.

Programando em C nada o impede de falar “soma recebe i” quando dis-
ser esta sentença. Afinal Wirth construiu Pascal como um exemplo do
seu trabalho de professor universitário, e podemos usar livremente as suas
idéias para melhor entender os conceitos de programação22. Use free

pascal!

O laço descrito abaixo vai ser executado 10 vezes, se a variável i for inicia-
lizada com o valor 1, antes da entrada do laço.

while( i < 11);

Exerćıcios 33 Análise do programa while()

1. O programa while.c vai lhe mostrar o que acontece com cada uma das
variáveis ao longo de um laço. Rode o programa. Ele cria um quadro
mostrando, a cada passo, qual é o valor de soma, do acréscimo e do valor
atualizado de soma.

2. Experimente, rode, leia o programa, rode o programa enquanto o mantem
editado em um terminal para acompanhar o que acontece.

3. Supondo que você tenha criado o executável prog, rode
prog > teste

e dê enter quando não acontecer nada. Depois edite o arquivo teste.

4. Por que será que houve uma aparente travada no programa no caso ante-
rior ? Leia os comentários dentro do programa.

5. formatação de dados O programa while.c imprime apenas um pedação
da palavra continua, mas ela foi definida corretamente. O responsável é
o formatador %.7s. Altere de “7”para “12” e rode o programa.

6. formatação de dados O significado do “ponto”na máscara de formação.
Tire o ponto para ver o resultado (tire em alguns e deixe nos outros).

7. formatação de dados Estude como while.c cria os dados tabulados, usando
uma expressão

a.b

21Que foi construida por Niklaus Wirth, em 1970.
22Uma mulnaticional deve ganhar por dia o que Wirth recebe ou terá recebido durante toda

a sua vida, vendendo o que ele construiu.
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antes do tipo de dados, d ou s. No programa não tem a, tem apenas .b.

Experimente colocar um valor inteiro para a, por exemplo 0.12%d.

8. tabulação Faça outras experiências para descobrir como funciona a ta-
bulação.

9. Se você tiver joe

• Compile:
gcc -Wall -oprog while.c

• Chame joe num terminal;

• Dentro do joe acione ESC !, ele lhe vai perguntar
Program to run:

resoponda: prog.

• Termine o programa com <enter>, como ele pede. Você está editando
a sáıda de dados do programa com joe.

• Com Ctrl K X você pode guardar o resultado num arquivo que lhe
interesse.

O laço, em while.c calcula a soma dos termos de uma progressão aritmética
de razão 1, desde o primeiro termo 1 até o termo 10. Observe na Figura (3.5),
o fluxograma correspondente ao programa while.c.

i  <  11

soma = soma + i;

i =  i + 1;

imprima
 soma

F

V

Figura 3.5: Fluxograma de uma soma - um laço

Leia e rode o programa fatorial02.c, ele dá um exemplo de while() com
o problema do fatorial.

Exerćıcios 34 1. Altere sequencia.c para imprimir apenas os termos da
progressão aritmética.

Solução: sequencia01.c
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2. Altere sequencia01.c para imprimir os termos de uma progressão aritmética
de razão 3.

Solução: sequencia02.c

3. Altere sequencia02.c para imprimir os termos de uma progressão aritmética
de razão 3 cujo primeiro termo seja 5.

Solução: sequencia03.c

4. Escreva um programa que imprima os termos de uma p.a. recebendo o
primeiro termo, a razão e o número de termos pelo teclado.

Solução: logica07.c

5. Layout do programa

(a) Melhore o programa logica07.c criando mensagens e diálogos com
o usuário;

(b) Melhore programa logica07.c para que ele imprima os dados da p.a.
em linhas separadas. Acrescente também linhas separadoras como

“===============”

(c) Use a função limpa janela() para limpar o terreno e tirar a poluição
visual da tela. A função limpa janela() está definida na biblioteca
ambiente.h;

(d) Use a função apeteco2() para provocar paradas na execução do pro-
grama e permitir que o usuário leia melhor o conteúdo das mensa-
gens, prosseguindo quando lhe parecer adequado. A função apeteco()

está definida na biblioteca ambiente.h. Verifique que há dois tipos
de apeteco().

Solução: logica07 1.c

6. Reutilize programa logica07.c para calcular os termos de uma p.g.

solução errada: sequencia04.c

7. Compile o programa sequencia04.c, o compilador vai observar que tem
um erro (erro secundário). Leia o programa e corrija o erro, ele está
registrado num comentário.

8. Experimente rodar sequencia04.c dando o número de termos = 30. Ana-
lise o resultado. Altere sequencia04.c com as instruções que se encon-
tram dentro do programa, procure o comentário (100): troque “%f \n” por
“%20.16f \n”. Compile, rode e estude a diferença.

9. Altere sequencia04.c de modo que você possa ver os termos da pro-
gressão, pausadamente, na tela.

Solução: sequencia041.c
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10. Faça um programa que compare o que acontece, se você colocar 100 reais
na poupança ou pegar 100 no cheque especial. Use printf() assim

printf(‘‘este mes na poupança %f ou no cheque especial %f\n’’,
poupança, cheque);

observe que as variáveis terão que ser do tipo float. Sobre tudo na pou-
pança em que o incremento é de 0.5% ao mês!

sugestão estude o programa juros.c

solução: sequencia05.c

11. Faça um programa que simule o crivo de Erastótenes (determinar a lista
dos números primos).

solução: primo.c

Observe que logica07 1.c é a segunda versão de logica07.c. O primeiro,
logica07.c, cabe inteiramente dentro da tela, sem os comentários. Ele foi cui-
dadosamente depurado. Depois, na segunda versão, foram inclúıdas mensagens
explicativas ou auxiliares para conduzir o usuário a fornecer os dados.

Como logica07.c é pequeno e cabe inteiramente na tela, facilmente pude-
mos encontrar os erros cometidos e corriǵı-los todos.

Depois que um programa estiver funcionando, sem erros, podemos fazer-lhe
uma segunda versão incluindo

• enfeites;

• mensagens de comunicação com o usuário;

• incluir os comentários.

Tudo isto é necessário, mesmo que o programa fique um pouco maior do que a
tela.

Agora estamos melhorando um programa que já funciona, mas teremos con-
trole da situação. Muitas vezes é esta a hora de incluir mais comentários porque
o programa está funcionando e já conclúımos os truques para que ele ficasse me-
nor (os efeitos colaterais).

Você foi conduzido a estudar a biblioteca ambiente.h. Quase todas as
funções da linguagem C se encontram definidas em alguma biblioteca. A lingua-
gem mesmo, sem as bibliotecas, é mı́nima. Vamos discutir o assunto biblioteca
no Caṕıtulo 12, e naturalmente você pode fazer uma visita a este caṕıtulo agora,
mas retorne rápido para cá.

Experimente apagar (já lhe pedimos que fizesse esta experiência no Caṕıtulo
1, se você já fez, não precisa repetir).

# include <stdio.h>

que se encontra em todos os programas e depois compilá-lo, estude o que acon-
tece.
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3.3.2 Primeiro roda, depois testa

Há ocasiões em que você deseja que o laço primeiro seja executado (faça alguma
coisa) e somente depois seja feito o teste. Para isto existe a estrutura de controle

do while()

cuja sintaxe é

do

{
comandos;

} while(condicao);

neste formato os comandos serão inicialmente executados ao final dos quais será
verificada a condicao e o laço continuará sendo executado enquanto a condicao

for verdadeira. Em outras palavras, pára a execução quando condicao for falsa.
Estude um exemplo deste controle de fluxo no programa fatorial021.c.
Os programas

fatorial02.c fatorial021.c

são equivalentes o que mostra que o uso de
while() { }; do { } while();

é uma escolha puramente psicológica, mas isto é comum nas linguagens de pro-
gramação, a presença de diversas estruturas para atender às necessidade psi-
cológicas dos distintos programadores. Como as linguagens naturais, afinal, as
linguagens artificiais têm que ser pleonásticas, programas são feitos por huma-
nos para serem lidos por humanos e executados por máquinas, por tanto devem
ser bonitos e claros, e corretos para que as máquinas os possam executar. E
as linguagens de programação devem ser de alto ńıvel para reduzir o stress no
trabalho de escrever programas.

3.4 O controle switch()

Quando quisermos fazer múltiplas escolhas podemos fazer uma cascata
de if()/elses ou usar a função switch() traduzida por escolha() em
traducao.h, leia [12].

Quando se tratar de fazer múltiplas escolhas há duas soluções:

• uma cascata de if()-elses;

• a função switch().

Rode o programa switch01.c para uma comparação. Não vale a pena ler
este programa, basta rodá-lo, ele é um tutorial. Compile e rode:

gcc -Wall -oprog switch01.c

./prog
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A função switch() recebe um parâmetro que deve ser um inteiro ou um
caractere (que no fundo também é inteiro) e seleciona, segundo o seu valor um
case, como você viu rodando switch01.c.

A sintaxe de switch() é

      switch(opcao)

        {

          case ’+’:

            adicao();

            break; 

          case ’*’:

            produto();

            break;  

          default :

            saida();

            break; 

        } // fim do switch()  

Figura 3.6: switch()

Você encontra este texto no arquivo switch.c, que não é um programa,
serve apenas para que você inclua no seu programa para não começar do zero.

• Em cada opção de switch() pode ter uma função break.

• Na ausência de break em um case selecionado, o seguinte será executado
também. Isto pode ser usado para executar duas opções que devam fun-
cionar em conjunto, no caso de que a primeira23 seja selecionada. Por
exemplo, na versão seguinte de switch(), se o case “valor2” for seleci-
onado, serão executados comando21, comando31.

switch(opcao)
{

case valor1:
comando11;
break;

case valor2:
comando21;

case valor3:
comando31;
break;

. . . . . . . . .
default:

comando;

23Melhor dito, “uma anterior” seja selecionada.
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break;
}

• Se default estiver presente, caso nenhum dos anteriores case seja sele-
cionado, ele será executado. Observe que a presença da função break no
case default, se esta for a úlima opção, é desnecessária, porque, em não
havendo nenhum case posterior, o controle do processamento já irá sair
do switch depois de executar o case default, ver switch02.c.

• Se não houver default e nenhum case for selecionado, a função switch()

nada fará.

• Se não houver break em nenhum case, depois que o primeiro for selecio-
nado, todos os casos serão também executados.

• Embora o break seja desnecessário no default colocado por último, tenha
o hábito de colocar o break, pois você poderá alterar a posição do default.
Se não precisar de break, use comentário em vez de apagá-lo. Algumas
vezes você pode precisar de voltar atrás.

• Observe que as chaves são desnecessárias para delimitar os comandos den-
tro de um case. Desnecessárias, mas você pode usá-las, se quiser.

Vamos aprender a usar switch() com uma lista de exerćıcios.

Exerćıcios 35 switch()

1. O programa logica04.c é antigo, ainda usa uma entrada de dados com-
plicada. Modernize a entrada de dados do programa para usar

entrada inteira()

definida em ambiente.h

Solução: logica041.c

2. Corrija o programa logica041.c afim de que ele de fato adivinhe que
número você digitou, neste momento ele parece que mistura as coisas.

Solução: logica04 1.c

3. O programa logica04 1.c tem excesso de apeteco2()s. Apague os des-
necessários.

Solução: logica042.c

4. O case chamado default não precisa ficar na última posição, pode ficar
em qualquer posição. Altere logica042.c colocando default mais acima,
entre os casos. Não use break no default. Experimente.

Solução: leia o comentário (7) em logica043.c
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5. Rode logica06.c e depois o leia para verificar porque está errado. Corrija-
o.

Solução: logica061.c

6. O programa switch02.c está preparado para lhe mostrar que a opção
default não é exclusiva (precisa da função break). Observe o comentário
(10) dentro do programa.

7. Em switch02.c, mova a opção default para a útima posição e verifi-
que que o break, neste caso é desnecessário. Entretanto, é aconselhável
mantê-lo porque se você decidir alterar a ordem das opções, cortar e colar,
o break vai junto. Como ele não atrapalha, fica a regra, em toda oção de
switch deve ter break a não se que você precise que seja diferente.

3.5 Os laços com for()

3.5.1 Laços com for()

Outro método de fazer laços é o for():
for (i=0; i<10; i=i+1)

cout ‘‘o termo ’’ << i+1 << ’’ da sequencia é --> ’’ <<

2*i+3 << endl;

que vamos estudar neste parágrafo.

O efeito desta expressão é imprimir sucessivamente os valores do ı́ndice, i+1
e dos valores da sucessão si = 2 ∗ i + 3.

Este programa está implementado em sequencia06.c.

3.5.2 Calc, C interpretado

Nas distribuições de LinuX existe um programa chamado calc que é muito
semelhante com a linguagem C, mas é interpretado. Isto significa que se você
escrever um comando em calc, ele imediatamente o executa (interpreta) sem
compilar. Isto lhe permite testar linhas de programação da linguagem C, usando
calc.

Observe o seguinte exemplo produzido por calc que é gerado pelo arquivo
for.calc

e que você pode executar com
calc < for.calc

for(i=0; i<=10; i=i+1)

printf(‘‘o termo %d da sucess~ao eh s[%d] = %d",i, i, ,2*i+3);
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o 1º termo da sucessao é −−> 3 
 o 2º termo da sucessao é −−> 5 
 o 3º termo da sucessao é −−> 7 
 o 4º termo da sucessao é −−> 9 
 o 5º termo da sucessao é −−> 11 
 o 6º termo da sucessao é −−> 13 
 o 7º termo da sucessao é −−> 15 
 o 8º termo da sucessao é −−> 17 
 o 9º termo da sucessao é −−> 19 
 o 10º termo da sucessao é −−> 21 

 calc < for.calc

Figura 3.7: Usando for() em calc

O resultado é a listagem dos termos de uma progressão aritmética.

Uma outra forma de repetir a experiência acima pode ser a seguinte. Analise
os passos:

• Chame calc numa shell;

• digite (ou passe o ratinho em cima do texto no arquivo e cole no terminal
do calc);

for(i=0; i<10; i=i+1)

printf(‘‘o termo %d da sucess~ao eh s[%d]=%d\n",i,i,2*i+3);

• enter;

e você verá se repetir a experiência acima, se calc estiver instalado em seu
sistema. Se não estiver, consulte um humano, por perto, para ver como o
poderá instalar. . .

Esta experiência é o primeiro exerćıcio da lista que vem a seguir.
Se calc estiver instalado, você pode fazer algumas experiências interessantes,

por exemplo, marque com o ratinho um pedaço de programa (um comando, na
verdade) e o cole no terminal do calc. O resultado será uma avaliação imediata
do comando. Não se esqueça de definir, na linha anterior, alguma variável que
esteja presente dentro do comando.

É uma forma rápida de testar pedaços de programas.

Exerćıcios 36 Rode usando calc

1. Rode a expressão abaixo com calc

for(i=0; i<10; i=i+1)

printf(‘‘o termo %d da sucess~ao eh --> %d\n",i+1,2*i+3);
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Basta chamar calc, escrever o texto acima no terminal do calc e dar
um <enter> para ver os termos da progressão aritmética se sucedendo no
terminal.

2. Porque imprimiu somente até o 9oe não até o 10otermo ?

3. Altere a expressão para que calc imprima até o 10otermo.

4. Usando calc apresente os termos de uma progressão aritmética de razão
0.5 com primeiro termo −3.

Solução:

for(i=0; i<10; i=i+1)

printf(‘‘o termo %d da sucess~ao --> %f\n",i+1,0.5*i-3);

3.5.3 Diferença entre os métodos for(), while()

Observe as diferenças entre while() e for(). Todos os dados necessários ao
funcionamento de for() devem ser fornecidos como parâmetros:

• o valor inicial do contador;

• o teste para finalizar o processo;

• o método para fazer incrementos.

Em suma, for() exige três parâmetros. Você pode eliminar alguns dos parâmetros,
mas não o ponto-e-v́ırgula que marca a presença deles.

Experimente rodar (com calc)

for(i=0;;i=i+1)

printf(‘‘o termo %d da sucess~ao --> %f\n",i+1,0.5*i-3);

e você vai ter que parar o programa com ctrl-C porque não ficou explicitado um
teste de parada: (i < 10) . Este exemplo se encontra no arquivo for01.calc,
basta digitar

calc < for01.calc

para executá-lo. Pare-o com ctrl-c, mas antes divirta-se monitorando em
quanto tempo calc atinge o milhonésimo termo24 da sucessão.

Este exemplo mostra porque muitos programadores preferem for() à while().
A função for() os obriga a incluir o teste de parada do laço, enquanto que

o while() não tem este dispositivo inclúıdo na sintaxe sendo comum que nos
esqueçamos de incluir o teste de parada num while().

Em C existe um atalho para fazer incrementos do tipo i = i + 1:

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

printf(‘‘o termo %d da sucess~ao eh --> %d\n",

i+1,2*i+3);

24Num Athlon64 a 3GHz levou 11 segundos (tempo de CPU) medido com top.
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As duas expressões
i = i+1 ; i++

são equivalentes. Há vários atalhos destes tipo reconhecidos pelo gcc que vamos
discutir no Caṕıtulo 5, quando estudarmos os operadores aritméticos.

O seu uso deve ser feito com restrição, porque pode tornar o programa
ileǵıvel. Obviamente que o atalho será executado com mais rapidez, mas o pro-
grama ficará mais dif́ıcil de ser lido. Infelizmente eles são muito atraentes para
que deixemos de usá-los, mas é preciso, pelo menos, colocar comentários, quando
eles forem usados em locais que tornem o programa dif́ıcil de ser compreendido.
Ou, simplesmente, sempre colocar comentários. Um bom hábito é fazer assim:

i++; // i = i + 1

e, desta forma nos beneficiamos com um comando rápido e conciso, mas dei-
xamos um aviso do que está sendo feito. Observe no Caṕıtulo 12 o que o
compilador faz com os comentários, procure comentários no ı́ndice remissivo.

A principal regra em programação é escrever códigos claros e bem explicados.
Caso contrário a próxima v́ıtima pode ser você, que escreveu o programa.

Os exerćıcios lhe darão mais experiência no uso de for() que mil palavras
lhe poderiam dar.

Exerćıcios 37 Mais loops

1. Antes de fazer este exerćıcio, pesquise no manual do compilador25 como
ativar o ctrl-c. Procure também, no ı́ndice remissivo ctrl-c. Isto pode
ser feito com uma instrução de compilação, colocada no cabeçalho do pro-
grama. Experimente compilar e rodar o programa logica06 6.c. Ele não
para nunca, a não ser que você o pare com ctrl-c. Leia o programa e
analise porque isto acontece. Verifique o primeiro while().

2. Altere logica06 6.c

• trocando while(1) → while (t)

• definindo t como inteiro em linha anterior, inicializando com o valor
t=1.

Compile e rode o programa. A única maneira de pará-lo é com ctrl-c,
novamente. Por quê ?

3. Agora troque t por “opcao” e observe que o programa pára digitando 0
como opção não solicitada no menu. Experimente! Observe logica06 61.c

e leia ao final dos comentários.

4. Corrija o programa logica06 61.c para o menu informar que a sáıda do
programa se dá com

opcao = 0

Solução: logica06 62.c

25Alguns compiladores deixam ctrl-c desativados para permitir mais velocidade na
execução do programa.
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5. Corrija agora o programa logica06 2.c para que ele fique no ar indefini-
damente até que opcao = 0 seja escolhida.

Solução: logica06 63.c

6. Corrija agora o programa logica06 5.c incluindo no menu a opção 0
para que o sistema pare.

Solução: logica06 71.c

7. Por que não teria sentido resolver os exerćıcios deste bloco usando for()?

8. Resolva todos os exercćios deste bloco usando for() para ver que é posśıvel
(mas fica feio).

Solução: logica06 72.c

9. Traduza logica06 71 p.c para C.

Solução: logica06 71.c

3.6 Parando no meio de um bloco.

A função break força uma sáıda de um bloco e a função return() indica o
fim do programa. O papel de return() está muito limitado nesta descrição,
ainda vamos falar mais sobre isto.

3.6.1 Blocos lógicos

Em C, quando você abre uma chave { você está abrindo um bloco lógico. Quando
gcc encontrar a chave-fechando } ele irá destruir todas as variáveis locais criadas
neste bloco, leia no programa polped01.c os comentários (50) e (51). Este pro-
grama é um pouco avançado para quem está lendo este caṕıtulo, o que interessa
é o bloco lógico nele definido.

Os blocos lógicos servem, basicamente, para definir feixes de funções que
precisam ser executadas em conjunto, dentro de laços. Mas podem ter outras
utilidades, até mesmo para isolar uma parte do programa criando “funções” sem
nome, anônimas.

Aqui estamos usando este conceito para marcar o conjunto de funções que
devem ser executadas sob o controle de for() ou while().

3.6.2 Parada forçada, break

Já usamos esta função quando estudamos switch() e ali o seu uso e sentido é
o mesmo que vamos agora descrever aqui.

Com freqüência, dentro de um laço, é preciso interrompê-lo, abruptamente,
sem que as demais funções sejam executadas. Quem faz isto é a função break.

Ao encontrar esta função, gcc encerra o processo que estiver sendo execu-
tado dentro de um bloco e passa o controle do fluxo para a próxima função
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imediatamente após este bloco. A Figura (3.8), página 97, é uma ilustração
gráfica deste processo.

Observe que return() não serve para este fim, esta função encerra a execução
do programa.

É exatamente este uso que foi feito do break nos casos dentro do switch().
Um caso é um bloco lógico (mesmo que não use chaves), e quando houver um
break o controle leva o processamento para fora do switch().

for(j=0; ( j<100 );j=j+1)                            
{                                                    
      valor = 3*j−5;       
      printf("%d ", valor);      
      if(valor > 20)  break;       
}
printf("%d",j);

Figura 3.8: Ao encontrar “break” o fluxo é desviado para à próxima função externa ao
bloco.

Vai sair do laço quando i = 9 sem executar os comandos internos para este
valor de i. Este laço resolve, portando, a desigualdade

3i + 1 > 20

no conjunto dos inteiros, imprimindo 9, o primeiro número inteiro i que a torna
verdadeira. Rode o programa logica08.c, respondendo com 20, para repetir o
que acabamos de descrever. Leia também o programa.

Nos programas logica08 3.c fizemos uso dos atalhos

• k-=0.01 equivalente a k = k - 0.01;

• k+=0.01 equivalente a k = k + 0.01;

• j++ equivalente a j = j+1.

Estude, no Caṕıtulo 5, sobre atalhos aritméticos, ou procure no ı́ndice re-
missivo, atalhos.

Exerćıcios 38 Parando para resolver desigualdades

1. Melhore o programa logica08.c incluindo mensagens adequadas de co-
municação com usuário.
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2. Escreva todos os comentários necessários à boa compreensão do programa
logica08.c.

3. Identifique, nos programas logica0*.c, onde estiverem sendo usados ata-
lhos aritméticos26 e coloque comentários explicativos ao lado de cada um
deles.

4. Resolva as seguintes desigualdades, usando programas em C.

(a) 3k + 2 > −100; k ∈ Z;

(b) −10 < 3k + 2 < 200; k ∈ Z;

(c) −10.5 < 3x + 2 < 20.7; x ∈ R;

Solução: logica08 1.c; logica08 2.c; logica08 3.c Para resolver a última
desigualdade você vai precisar de usar float em vez de int, como tipo de
dado. Estude o Caṕıtulo 5, a respeito de tipos de dados.

5. Melhore os programas logica08 X.c escrevendo comentários e incluindo
os monólogos de comunicação com o usuário, paradas, limpezas de tela
etc...

6. Melhore os programas logica08 X.c fazendo que saiam deixando a tela
limpa, mas permitindo que o usuário consiga ler os dados.

26Leia, no caṕıtulo 2, sobre estes atalhos.
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Caṕıtulo 4

Função

Em Matemática, a expressão
y = f(x)

significa “executar sobre o objeto x as operações “apontadas” pelo nome f ”, gerando um
novo objeto que chamamos y ou f(x). Várias linguagens de computação adotaram esta
semelhança com a Matemática criando processos chamados funções. Na linguagem C++ tudo
é função e numa forma de programar em C++ se espera sempre que haja um valor de retorno
como em Matemática.

y é a imagem de x por f .
Resumimos no śımbolo f um conjunto de operações, numa linguagem de programação fica
associada com o nome f uma segmento de memória como uma seqüência de instruções para
serem executadas.
O significado de função, para uma linguagem de programação não é exatamente o mesmo da
Matemática, mas se encontra bem próximo no sentido de resumir um conjunto de operações
com um śımbolo. Em computação, como em Matemática, a definição de funções acrescenta
novos vocábulos à linguagem, “novos comandos”, dizemos em computação.
O menor módulo executável é uma função e qualquer programa se constitúı de uma função
principal() (main()) que pode chamar uma lista de outras funções definidas no mesmo
arquivo ou em alguma biblioteca inclúıda no começo do arquivo.
É este o assunto deste caṕıtulo.

4.1 As funções e os métodos

Nesta primeira seção vamos fazer um pouquinho da história que conduziu as
funções a serem os métodos que vamos usar, efetivamente, a partir do caṕıtulo
8, mas que estamos usando desde o caṕıtulo 1 ao fazer uso da clsse Ambiente.

Se você não se sentir motivado para a leitura, passe para a próxima seção
em que vamos ser mais “práticos” deixando a primeira seção para uma segunda
leitura

No começo os programas eram uma longa tira1 de comandos.
Quando veio Fortran, a primeira linguagem de alto ńıvel, cada comando era

1no começo mesmo, com Babage, eram tiras de papel com buraquinhos, os buraquinhos
eram os comandos, ver [6, caṕıtulo 1] ou [16, buscar Babage].
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uma linha. As linhas eram numeradas, e havia um comando essencial, gosub2

que permitia que saltassemos de uma linha para outra. Nesta época se tornou
posśıvel dar um pouco mais de estrutura aos programas:

• havia a parte do programa de 000 até 1000;

• uma outra parte do programa que ia de 1001 até 10000;

• possivelmente uma outra parte do programa que indo de 20000 até 50000.

e assim podiamos identificar blocos no programa.
Por exemplo, um conjunto de operações que sempre fosse necessário executar

ficaria nas linhas de 1010 até 1050, e outra nas linhas de 1100 até 1150.
As linhas tinam que ser numeradas em ordem crescente, mas não de um em

um. A numeração podia dar saltos, e isto era importante porque poderiamos
assim inserir alguma coisas que ficasse faltando. Havia mesmo um hábito de
numerar de 10 em 10, já separando espaço para os remendos.

Você pode ver que isto aconteceu no programa basic.txt que aparece na
figura (4.1).

Na última linha de um bloco em que estivesse definida uma rotina, tinha
que ter o comando return para voltar para o ponto imediatamente posterior ao
gosub de onde se houvesse sáıdo.

Veja na figura (fig. 4.1) página 100, um programa em BASIC que pode
ser interpretado com yabasic3 que é distribuido com Debian/Gnu/Linux. O
programa vai da linha 10 a 70, e termina nesta linha com o comando exit. As
linhas posteriores à 70 formam uma subrotina.

Figura 4.1: Um programa em BASIC

2gosub significa vá para a rotina
3yabasic quer dizer yet another basic, porque há tantos. . .
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Nas linhas 500-501 podemos ver um bloco, uma sub-rotina, que define a
função

f(x) =
3x + 5

1 + x2

que é chamada em dois pontos do programa, na linha 20 e na linha 50 para
calcular o valor de y. O programa se encontra no arquivo

basic.txt

A primeira linha do programa é um comentário informando como rodar o
programa. Instale yabasic e rode o programa para ver como funciona. A forma
de fazer comentários em yabasic é parecida com a que usamos em C++.

Usamos BASIC neste exemplo, mas poderiamos ter usado FORTRAN que
também é distribuido em Debian/Gnu/Linux.

Vamos transformar este programa em dois programas numa sucessão de
melhoras que você poderá agora acompanhar.

Exerćıcios 39 Transformando sub-rotina em função

1. Você roda o programa basic.txt com yabasic assim:
yabasic basic.txt

experimente, se você tiver o yabsic4 instalado.

2. basic01.cc Leia o programa e rode-o, possivelmente, para comprar com
o resultado de basic.txt. Veja as diferenças

• Em C++ definimos sempres as variáveis antes de começar a usá-las.

• A sub-rotina que fica nas linhas 500-501 de basic.txt está repre-
sentada em basic01.cc pela função f.

• Observe que uma função em C++ não precisa terminar com o co-
mando return(). Se terminar, aqui temos uma semelhança com o
return que se encontra na linha 501 de basic.txt. As subrotinas
dos programas em BASIC são funções num programa em C++.

3. basic02.cc Leia o programa e faça uma lista das diferenças entre este e
o anterior, basic01.cc.

solução veja os comentários em basic02.cc

4.2 A estrutura de uma função

Definição 1 Estrutura de uma função

4Há pelo menos um outro BASIC nas distribuições Linux, bwbasic. Altere basic.txt

substituindo exit por quit e rode bwbasic basic.txt
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tipo de dado nome da funcao( lista de parametros)
{

bloco de comandos que a função deve executar
return(dado do tipo especificado)

}

Exemplo 2 Função
Leia o programa basic01.cc. Nele você encontra, na parte final, a função

da figura (fig. 4.2) página 102,

Figura 4.2: Uma função

• tipo de dado é float. Quer dizer que o parâmetro do return() deverá
ser um número real;

• nome da função f ;

• bloco de comandos que a função deve executar está marcado por abre/fecha
chaves e neste caso se compões de dois comandos

– calcular o valor de y;

– return(y).

Usamos uma maneira de falar “bloco de comandos”. Em C++ quando voce
abre/fecha chaves você cria um bloco lógico.

Por um lado a linguagem identifica o que estiver entre chaves como um único
comando.
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Por outro lado a linguagem permite que neste bloco você defina variáveis
locais ao bloco. Estas variáveis serão destruidas quando o programa sair do
bloco.

Isto não vale apenas para funções, se em qualquer lugar do programa você
abrir e fechar chaves, você terá criado um bloco lógico onde você tem o direito
de definir variáveis locais.

A função que definimos poderia ser mais simples:

float f(float x)

{
return((3*x + 5)/(1 + x*x));

}

sem definir a variável local y. Preferimos fazer desta maneira, usando a variável
local5 y, porque achamos que fica mais leǵıvel, e a leǵıbilidade de um programa
é um objetivo em si mesmo.

Retornando ao programa basic01.cc, dentro da função main() fizemos uma
chamada à função f passando-lhe o valor da variável x.

Quer dizer que o programa mais simples que é posśıvel fazer seria o que você
pode na figura (fig. 4.3) página 104,

Este programa, simplesmente, imprime, na tela, o valor de f(10) da função
f definida dentro do programa.

É este o esquema lógico de qualquer linguagem de programação imperativa
das que usamos hoje. Mudam um poco os nomes, nem todas as linguagens tem
uma função “principal”, mas todas têm algo equivalente, que chama os pequenos
algoritmos que compõem o “programa”.

Esquematicamente uma função, em C++ executa o esquema seguinte:

x
f−→ y (4.1)

y = f(x) (4.2)

y tipo de dado produzido por f (4.3)

x tipo de dado que f recebe (4.4)

como em Matemática. E também, como em Matemática, uma função pode
ter vários parâmetros. Em C++ as funções devolvem um único resultado (ou
nenhum), tem um tipo de função muito estranho, são as funções vazias, de tipo
void. Elas são mudas, não devolvem nada. Voltaremos a discutir este tipo de
função mais a frente.

Elas são estranhas se comparadas com o conceito função da Matemática.
Para a Computação elas são apenas um algoritmo que executa alguma coisa,
nada estranho.

5Chi! os autores entram e contradição no caṕıtulo 5 quando dizem ser contra as variáveis
“globais” nas funções.
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Figura 4.3: O menor programa

4.2.1 Passando valores

Com as funções do tipo y = f(x), que não sejam6 de tipo vazio, você pode fazer
composição de funções como é comum em Matemática:

w = f(g(h(x))) (4.5)

que poderia ser escrito de forma menos econômica, apresentando as variáveis
intermediárias:

y = h(x); (4.6)

z = g(y); (4.7)

w = f(z); (4.8)

Menos econômica, porém muito mais légivel. E tenha pesente que, ao usar
variáveis locais, você já estará fazendo economia, uma vez que este tipo de
variável tem uma vida efêmera: quando o programa sai do escopo do bloco em
que elas estiverem definidas, elas são destrúıdas.

É preciso ter cuidado as facilidades que se encontram à nossa disposição,
porque elas podem criar programas cuja leitura se torne muito dif́ıcil. Você vai
ver exemplos deste uso com observações criticando o seu uso.

6eis uma razão para evitar funções do tipo vazio
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As vezes é a forma elegante de resolver problemas que deve ser usada com
comentários.

Em Computação usamos uma forma de expressar ligeiramente diferente da
Matemática. Na expressão

z = g(h(x)) (4.9)

dizemos que passamos o valor x para g. Observe que linguagem fica incompleta
porque não fizemos referência à função h. Isto tem o que ver com forma elegante
e econômica de fazer.

Se tivessemos escrito

y = h(x) ; z = g(y) (4.10)

diriamos que passamos o valor x para h e o valor de y para g.
Há uma outra forma de passar valores, indireta, usando o endereço da

variável, que discutiremos na última seção do caṕıtulo 5, quando estudarmos
parâmetros e funções do tipo ponteiros.

Exerćıcios 40 Quando precisamos de funções

1. criando uma função Leia e rode o programa primeiro071.cc. Observe
que ele tem uma mensagem explicativa que pode ser chamada como função.
Faça isto, crie a função mensagem().

Solução: primeiro073.cc

2. passando valores O programa primeiro073.cc tem uma mensagem final
construa uma função para produzir esta mensagem final. Observe que você
vai precisar de passar alguns valores para mensagem final. Crie a função
laudo final(x1,x2,x3,y1,y2,y3), que deve calcular m1, m2.

Solução: primeiro074.cc

3. O programa primeiro074.cc usa duas expressções algébricas para calcular
pontos sobre retas. Defina as funções f1 e f2 para fazer isto.

Solução: primeiro075.cc

Observação 9 Evitar as funções do tipo void

Existem duas grandes classes de funções em C++,

• vázias que não retornam nenhum valor, mas consideramos void (vazio)
um tipo de dados . . .

• com tipo que retornam um valor de um determinado tipo, diferente do
void.

Há uma tendência entre os programadores em evitar as funções vazias porque
o valor que elas retornam pode ser útil até para descobrir erros no programa.

105



A idéia é a de que toda função que seria declarada como void seja declara
como int e, se não houver uma idéia clara de que número deve ser retornado,
então return(0).

Há algumas convenções sobre a gravidade de um erro assim como quem de-
senvolve um sistema pode estabelecer o seu próprio código de erros. Quando
o usuário encontra um erro, deve informar ao programador que número o pro-
grama informaz7 ao finalizar.

Leia mais a este respeito no último caṕıtulo, no ı́ndice remissivo você encon-
tra como descobrir (recuperar) os valores que os programas devolvem.

Resumindo,

• A função principal um programa se constitue de uma função principal,
main() que gerencia a execução chamando as demais funções que execu-
tam tarefas espećıficas de acordo com um projeto.

• A função principal é o planejamento

A própria função main() representa as grandes linhas do planejamento.

O primeiro passo no planejamento consiste em escrever a função main()

como uma lista de ações que devem conduzir ao objetivo que o programa
tiver.

• passagem de valores

A passagem de valores nos programas se faz através das funções (não
vazias)

A próxima lista de exerćıcios vai conduźı-lo a compreender o programa
menu01.cc que faz o que descremos acima, o planejamento de um projeto. Neste
caso o projeto consiste de alguma operações geométricas simples.

O programa menu01.cc depende da função switch() a respeito da qual você
pode ler no caṕıtulo 2.

Veja como se faz um planejamento vazio.

Exerćıcios 41 Um planejamento vazio - mas importante

1. Leia o programa menu01.cc e rode o programa.

2. O programa menu01.cc se compõe da função main() que apresenta as
opções do programa e recebe a entrada de dados, a sua ecolha. Crie uma
função para receber a entrada dados.

Solução: menu01a.cc

3. compondo funções Podemos eliminar a variável “opcao” na função main(),
economizando memória e deixando o programa mais dif́ıcil. Use a função
entrada como parâmetro da função executa.

7Tem até sistemas operacionais que indicam na tela os erros que seus processo produzem,
até mesmo porque tem muito erro nestes sistemas...
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Solução: menu01b.cc

Observe que

• o programa menu01b.cc está perfeito;

• funciona sem erros, testamos cuidadosamente a comunicação com o
usuário e as resposta que ele deve dar ao programa;

• falta somente fazer os cálculos a que ele se propõe, cada uma dessas
etapas vai agora ser resolvida por uma função e cada uma delas vai
ser testada individualmente.

4. área de retângulos

(a) escreva uma função que calcule áreas de retângulos

(b) escreva a entrada de dados necessária - fornecimento dos lados;

(c) complete a etapa “r” do programa menu01b.cc

Solução: menu01c.cc

5. termine o programa de geometria resolvendo cada uma das operações a
que ele se propõe e naturalmente gravando com um nome mais adequado
do que menu.cc.

Solução: areas.cc

6. Melhorando o layout O programa areas.cc funciona sem erros, foi feita
cada etapa em particular eliminando os erros pequenos que surgiam (variável
não declarada, por exemplo). Nós cometemos estes erros, talvez você não
os tenha cometido. Mas o programa é feio! Não limpa a tela quando sai e
nem quando entra. Somente agradece o uso se a opção “r” for utilizada.
Melhore isto8.

Solução: envie para os autores, colabore com o livro.

7. Junte todas as funções do programa e as coloque numa biblioteca, por
exemplo areas.h, e crie um novo programa usando esta bilioteca #include

areas.h.

8. Transforme a biblioteca areas.h na classe Areas.h e crie um programa
orientado a objetos usando esta nova classe e também a classe Ambiente.

Solução: envie para os autores, colabore com o livro.

8Esta é a a hora, quando o programa está funcionando sem erros.
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4.3 Funções numa biblioteca

Vamos analisar a biblioteca ambiente.h que evoluiu para se transformou na classe
Ambiente.h.
O nosso objetivo é conduźı-lo a dominar a técnica de construção de biliotecas como um passo
imediatamente anterior à construção de classes.

Vamos usar o arquivo ambiente.h como material de trabalho nesta seção.
Esta é uma biblioteca escrita para programas em C e adaptada para C++.

Não considere um ponto de honra entender tudo que tiver em ambiente.h,
não se esqueça da metologia do livro, aprenda a programar como você aprendeu
a falar.

Uma biblioteca é um arquivo em colocamos funções que funcionam bem e
que executam tarefas semelhantes. São as partes de um programa que serão
chamadas pela função principal.

Um dos programas sobre áreas de figuras planas nós lhe pedimos que criasse
a biblioteca contendo as funções do programa.

No começão apresentamos o programa mais simples. Agora vamos apresentar
o programa padrão.

# include < iostream > // biblioteca do sistema

# include < biblioteca1 > // biblioteca do sistema
# include ”minha biblioteca”// uma bilioteca minha

using namespace std; // aderindo a uma sintaxe do compilador

int main()
{

uma funcao das minhas( parametros);
outra funcao das minhas( parametros);
return(0);

}

Este programa aparenta ter somente a função main() quando na verdade ele
tem à sua disposição todas as funções definidas nas três bibliotecas que foram
inclúıdas nas primeiras linhas.

Por exemplo, uma funcao das minhas() é uma função que deve estar defi-
nida em minha biblioteca.

Em iostream -

• i - de input - entrada de dados;

• o - de output - sáıda de dados;
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• stream - um conceito nebuloso em computação que significa com frequência
uma sequência de caracteres, a forma t́ıpica dos dados em um arquivo de
disco, mas pode significar também a sequência de caracteres que será en-
viada para a tela do computador, em C++ em iostream estão definidos os
objetos cin, cout aos quais estão associados os métodos <<, >>

O conceito stream em C++ é uma classe que produz os objetos que vamos
usar para nos comunicar com os periféricos. Nada nebuloso em C++.

Releia ambiente.h e veja que todas as funções lá definidas tem o mesmo
objetivo: a comunicação com o usuário dos nossos programas. Exceção para
compara() que deveria estar em outra biblioteca.

Esta é a tecnologia para programar, construindo pequenas funções que exe-
cutam tarefas espećıficas e que serão chamadas pela função main().

Sempre que você abrir uma chave se pergunte se não deveria definir uma
função.

4.3.1 Construindo a biblioteca areas.h

Vamos fazê-lo emforma de um tutorial.

Exerćıcios 42 Tutorial - construindo biblioteca

1. Faça uma cópia de areas.cc para areas.h. Compare com ambiente.h e
deduza qual deve ser a organização de areas.h (não se perca nos detalhes).

Solução: areas.h

2. Limpe o arquivo areas.cc de todas as funções (exceto main()), faça nele
a inclusão de areas.h e o grave como areas milenium.cc. Compile para
ver se funciona e siga as intruções do compilador para corrigir algum erro.

Solução: areas v01.cc

3. Compare areas.h com Ambiente.h e transforme a biblioteca em uma
classe Areas.h

Solução: Areas.h

4. Crie a versão 0.2 do programa de áreas usando a classe Areas.

Solução: areas v02.cc

5. Crie a versão areas v03.cc do programa de áreas utilizando os métodos
de Ambiente. Acrescente mais métodos ao programa.

Solução: envie para a próxima ediç~ao do livro
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4.4 Variáveis locais de uma função

Vamos discutir nesta dois três aspectos do uso das variáveis numa função:
variávies locais, variáveis de passagem de dados

Já falamos, no caṕıtulo 5, sobre os conceitos variável local e variável glo-
bal mas estes conceitos são natos de um caṕıtulo sobre funções, porque são as
funções que devem9 localizar as variáveis.

Quando você abre uma chave, portanto quando você define uma função, pode
definir variáveis neste ambiente restrito, que serão automáticamente destrúıdas
quando a chave for fechada. Porisso a nota de rodapé, sempre intrometida, já
se manifestou dizendo que não eram somente as funções que tinham o privilégio
de definir variáveis locais.

Quando, num programa, você abir e fechar chaves, terá criado um bloco
lógico e poderá áı criar variáveis que serão locais a este bloco.

Pior, as variáveis podem ser criadas em qualquer lugar do bloco, mas você
pode aprender a ser organizado e definir variáveis apenas no começo do bloco.

A utilização mais importante para as variáveis numa função é a passagem
de dados. O programa menu01b.cc apresenta o exemplo

executa(entrada(opcao));

em que um valor é recebido pela função entrada() e repassado para a função
executa(), sem variáveis intermediárias.

Compare com o programa menu01d.cc em que usamos três nomes diferentes
buffer, opcao, resposta. Isto lhe prova que as três variáveis, com o mesmo
nome opcao, no programa menu01b.cc são diferentes, para o caso de você ter
ainda alguma dúvida a este respeito.

Analise agora o programa menu01e.cc em que eliminamos a variável opcao
da função principal. Observe que a função main() agora não toma conhecimento
da variável opcao.

Você vê nestes três exemplos quais são as suas possiblidades no uso de
variáveis. O conceito de variável local produz economia uma vez que as variáveis
são destruidas (menos uso de memória) quando o bloco em que elas foram de-
finidas, deixa de ser usado.

Assim você não precisa se forçar a ser econômico, use variáveis para que o
programa fique claro e bem escrito, apenas tenha o cuidado de que elas sejam
locais, fiquem dentro de uma função.

Vantagens e desvantagens desta facilidade (variáveis locais com mesmo nome):

• vantagem reduz o número de nomes que temos que ter na cabeça para
utilizar em programas e portanto um esforço de memória a menos;

• desvantagem pode causar confusão quanto a compreensão do programa.

Embora exista uma desvantagem óbvia, que poderia ser resolvida com uso
de prefixos, como já observamos, a prática de programar termina diluindo a

9devem, não precisa ser assim, mas deveria!
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desvantagem. Também as funções ficam em biliotecas depois de verificadas e
testadas.

Somente crie bibliotecas com funções testadas.
Então os nomes das variáveis ficam inviśıveis para os programadores que

vão usar as funções que, se estiverem operando como planejado, o nome das
variáveis fica irrelevante.

Preste em particular atençao ao exemplo menu01e.cc. Observe que ao de-
clarar uma função, a função executa(), o nome da variável foi omitido. Ele não
é obrigatório na declaração (protótipo), o que torna mais fácil o entendimento
do uso das funções: esta função recebe uma variável do tipo char, não interessa
o nome que a variável tem.

Vamos ver como isto acontece na prática. Você deve ter notado que no ińıcio
de ambiente.h tem uma listagem das funções implementadas na biblioteca com
uma breve descrição do que elas fazem e com a indicação das variáveis que lhe
deverm ser passadas.

A função translata() é um contra-exemplo. O nome dela não diz nada.
Na verdade ela já deveria ter sido apagada porque há outra que a substitui que
é quatrolinhas(), mas como ela é utilizada em algum programa ainda está
ficando.

Apertando uma tecla para continuar - apeteco
Por exemplo, quem precisar de usar uma função que emita duas mensagens

com tamanho máximo de uma linha cada, pode fazer uso de apeteco().
Como usar apeteco() ?
O sumário diz que ela recebe duas mensagens, cada um com no máximo 70

caracteres. Deve ficar claro o seu uso.
Já apeteco2(), apetecof() têm mensagens-padrão pre-definidas, porque

o sumário diz que elas não recebem variáveis (parâmetros).
Entrada de dados

Saltando para entrada float(). O sumário diz que ela recebe duas variáveis:

• uma mensagem com tamanho máximo de 80 caracteres;

• um número real.

Aqui você vê uma regra na construção de bibliotecas, elas devem ter um
ı́ndice que explica o que fazem as funços da bilioteca ajudando ao usário.

Alguns programadores cortam o arquivo de bibliotecas em dois, um que tem
a extensão .h, e se chama de arquivo de cabeçalhos (header file), e em
outro, com a extensão .o em que fica a implementação das funções (métodos).

Para grande projetos esta forma de trabalhar é muito importante.

4.4.1 Variável com valor padrão

Aqui podemos identificar um defeito, do sumário, em ambiente.h. Vamos ver
o que acontece com a função entrada float().
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Estamos discutindo uma função que se chama ”entrada”e tem como parâmetro
um número real que é, exatamente, o que ela deve receber. Isto parece uma con-
tradição e o sumário deveria observar de maneira mais incisiva, porque isto. É
a forma de criar “valor padrão” e talvez uma observação devesse indicar isto
melhor.

Uma facilidade importante de C++, você pode definir um valor padrão (de-
fault) para uma variável. Veja o programa terceiro09.cc. Este programa
usa a classe Ambiente.h em vez de usar a biblioteca ambiente.h. E tem uma
diferença de sintaxe no uso que você já deve conhecer de caṕıtulos anteriores.

Em vez de chamar entrada float() chamamos Tela.entrada float() por-
que estamos usando um método10 definido em Ambiente.h que é herdado por
Tela.

Se estivemos usando ambiente.h o pedaço do programa que nos interessa
estaria assim

a= entrada_float(" A = " , a);

b= entrada_float(" B = " , b);

c= entrada_float(" C = " , c);

porque demos valores iniciais às variáveis a,b,c que o usuário poderá usar
quando apenas desejar experimentar o programa para ver como funciona.

Ao passar neste ponto, dando enter, o programa usa as valores-padrão para
as variáveis.

Observação 10 Manutenção e re-utilização de programas
Quando vamos escrever um programa a primeira que coisa que fazemos é procurar algum

programa que faça algo parecido com o que desejamos. Os nossos programa já lhe oferecem
uma facilidade neste sentido uma vez que tem um sistema de palavras-chave para ajudá-lo
nesta busca.

Mas o que interessa aqui é reforçar o defeito da biblioteca ambiente.h que não explica de
modo mais claro o uso de suas funções. Isto pode torná-la inútil, porque ninguém consegue
encontrar lá o que lhe possa interessar. Este é objetivo das bibliotecas, evitar que estejamos
sempre inventando a roda.

Este livro tem por objetivo ensinar a programar em C++, e programar bem, então os
defeitos devem ser apontados para que você não os cometa.

Nunca é pouco chamar sua atenção para o uso de comentários, ou uso de nomes (iden-
tificadores) adequados para as funções e variáveis.

Este cuidado torna mais fácil a manutenção dos programas ou a reutilização dos mesmos,
dois aspectos essenciais na vida de um programador.

4.5 A linha de comandos de main()

A função main() pode receber variáveis pela linha de comandos e este é uma dos aspectos
mais interessantes da programação com C++.
Com esta facilidade, se prog for um executável feito com C++, então você poderá chamá-lo
com a linha

prog arg1, arg2, ..., argn

em que a quantidade de argumentos é arbitrária.

10a partir do caṕıtulo 8 chamaremos as funções de métodos...
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Há programas cujo nome já diz tudo sobre eles, por exemplo, fatorial.
Um programa, como este nome, fatorial, a gente espera que saiba calcular

o fatorial de um número inteiro qualquer (coisa dif́ıcil com C++).
Gostariamos de usar este programa assim:

fatorial 10

e ter o fatorial de 10 calculado.
O parâmetro 10 acima se diz um parâmetro na linha de comando. Chamamos

o programa lhe passando logo um parâmetro.
O programa fatorial.cc faz isto, experimente, mas este programa não é tão

simples, vamos retornar para discut́ı-lo mais a frente. Talvez não valha a pena
lê-lo agora, mas fica à seu critério. Vamos discutir um programa mais simples
com o objetivo de ver como funcionam os parâmetros na linha de comandos.

Exerćıcios 43 Tutorial sobre argumentos na linha de comandos
Não se esqueça de ler os comentários nos programas, eles completam o texto

do livro.

1. Leia e rode (compile primeiro) o programa arg comando01.cc.

2. Leia os comentários no programa arg comando01.cc para entender o que
representam os argumentos argc, argv de main().

3. Se você tiver fornecido apenas o nome do programa, então argc == 1

é verdade, mas o programa arg comando01.cc estará falando portugues
errado. Altere o diálogo do programa para evitar um erro de sintaxe da
lingua portuguesa (possivelmente usando um if()...).

Solução: arg comando02.cc

4. A decepção do programa arg comando02.cc se deve ao fato de que este é
um tutorial sobre comandos na linha de argumentos. Você rodou o pro-
grama sem argumentos (além do próprio programa, que é um argumento).
Mas o programa ainda ficou errado. Não tem sentido continuar rodando
o programa se você não tiver fornecido argumentos (além do programa).
Corrija isto com um else.

Solução: arg comando03.cc

5. Quando houver apenas duas opções o else é desnecessário, dois return()s
resolvem. Otimize o programa arg comando03.cc.

Solução: arg comando04.cc

6. No programa arg comando04.cc usamos o valor de argv para rolar um
loop, while(), e mostrar os valores contidos em argv. Use o último valor
de um vetor, NULL, para parar o while().

Solução: arg comando05.cc

7. No programa fatorial01.cc construa uma função rotulo() para apre-
sentar o programa.
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8. No programa fatorial01.cc o else é desnecessário, verifique isto, altere
o programa. Mas o programa fica menos leǵıvel, deixe um comentário
indicativo. Leia os comentários no programa.

9. O programa fatorial02.cc recebe o argumento para o fatorial na linha
de comandos. Compile e rode o programa para ver como funciona. Depois
leia o programa.

10. O programa fatorial02.cc tem uma defesa para o caso de o usuário
não fornecer o inteiro cujo fatorial deseja, na linha de comandos. Esta é
uma proteção natural dos programas que esperam parâmetros na linha de
comando.

(a) O programa arg comando04.cc lhe mostrou a função da variável
argc. Veja como fatorial02.cc verifica se o usuário não forne-
ceu o inteiro.

(b) Supondo que você compilou fatorial02.cc com

g++ -Wall -oprog fatorial02.cc

experimente
prog qwert

e você vê que o programa não verifica todas as possibilidades de “ten-
tativas” que o usuário possa tentar! Portanto um defeito do programa.
A função isalpha(), veja 12, verifique se um caractere é de tipo alfa-
numérico, com ela você pode detectar se alguém digitou fatorial qwert

em vez de fatorial 10.

Solução: fatorial03.cc

11. O programa fatorial02.cc usa a função atol() para transformar em
número aquilo que o usuário digitou na linha de comandos. Uma função
mais completa é strtol(). Estude esta função11 sua substitua atol()

por strtol().

Solução: fatorial03.cc

12. Como o fatorial está sendo calculado com C++ apenas para pequenos números
inteiros, o uso de long int é um exagero, corrija isto em fatorial03.cc.

13. Há elses desnecessários em fatorial03.cc, veja quais e os elimine (não
elimine, transforme em comentário, para garantir a legibilidade do pro-
grama).

14. dif́ıcil, mas não desista Modularize fatorial03.cc.

Solução: envie para os autores, se for aprovada, sai sob seu nome, na
próxima edição.

11Digite info strtol num terminal do Linux para ver uma tela de ajuda sobre esta função
e suas “irmãs”. Fale com o administrador se não sair nada.
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4.6 Parâmetros e funções do tipo ponteiro

Nesta seção vamos tratar de um assunto avançado, funções que são pontei-
ros, função ponteiro com o objetivo de mostrar-lhe um tópico avançado em
programação. Há outros exemplos de tópicos avançados distribuidos no livro,
mais com o objetivo para alertá-lo que estudar um livro como este não sig-
nifica um domı́nio definitivo da linguagem, adjetivo enganador do t́ıtulo de
alguns livros.
Depois é se lançar nas referências e continuar aprendendo.

A linguagem C++ é uma linguagem de programação em evolução e certamente
não é posśıvel escrever um livro descrevendo todas as facetas12 da linguagem.
Depois que você passar por um aprendizado básico, como este livro representa,
prepare-se para ir buscar mais informações na libc, veja o caṕıtulo 12 a este
respeito.

Você já viu que ponteiro é apenas um endereço, é uma forma indireta de fazer
referência para valores guardados na memória, uma forma quase absoluta13 de
passar ou ter acesso a um valor.

Uma função pode ser um ponteiro apontando para uma outra função do
mesmo tipo da função-ponteiro. Vamos começar com um exemplo para fixar as
idéias.

funcao ponteiro.cc funcao ponteiro02.cc funcao ponteiro04.cc

12existem documentos, o ANSII C, que descreve a linguagem de forma suscinta para servir
de modelo aos compiladores

13nada é absoluto na memória do computador...
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Caṕıtulo 5

Um tipo de dado genérico

Neste caṕıtulo vou descrever a forma como C++ simula periféricos: os dispositivos para onde
os programas vão enviar ou de onde vão receber dados.
No ińıcio a linguagem define a entrada padrão, o teclado, e a sáıda padrão o v́ıdeo - a tela
do computador. Num momento adequado do programa você deve alterar isto redirecionando
o output ou o input. Por exemplo para um arquivo em disco, como a sáida padrão (output)
ou a entrada padrão (input).
Ao fazê-lo você criou um exemplo de uma correntea, stream, que pode ser

• fstream - f, de file, arquivo,

• ifstream - input-file - entrada de dados, ou

• ofstream - output-file - sáıda de dados.

Você já deve ter feito uma leitura preliminar do caṕıtulo 8, isto será o suficiente para trabalhar
e usar as classes que simulam os periféricos, como você já vem fazendo com a classe Ambiente
desde o primeiro caṕıtulo.
Este caṕıtulo é um caṕıtulo de referência e está planejado para lhe oferecer inicialmente uma
primeira leitura sobre o assunto assim como também para conduźı-lo a um aprofundamento
na segunda leitura.

astream em inglês significa corrente, como de água, que flue.

5.1 Streams - a simulação dos periféricos

Computação é feita pelos que falam inglês e eles traduzem para a tecnologia
aquilo que a vida reflete neles. Stream significa em inglês, a corrente da água
do rio, um fluxo, como da água.

É o que acontece com os periféricos de um computador para onde vá fluir
(ou de onde venha a fluir) uma corrente de dados. Então tem sentido criar uma
classe para representar o fluxo (da corrente): stream.

As classes são abstrações do mundo real dentro dos programas, e as diversas
classes construidas sob este item, examine a figura (5.1) página 119, representam
os diversos dispositivos f́ısicos ligados ao computador: impressora, tela, arquivos
em discos, teclado ou outros que você precise representar. Em todos estes casos
você precisa enviar um corrente de caracteres munida de algum tipo de lógica.

116



De outro lado, a notação é um reflexo das origens, C++ faz parte do mundo
do UNIX onde os śımbolos

• <<

• >>

dirigem alguma coisa para onde apontam. É o que você vê nos primeiros pro-
gramas, quando usamos

cout << ‘‘qualquer coisa’’

e viu “qualquer coisa” impressa na tela do computador, o fluxo se dirigiu para
“cout”. Ou

cin >> UmaVariavel

e você colocou um valor em UmaVariavel, o fluxo veio do teclado para desem-
bocar numa variável. Mas “<<, >>” são operadores (métodos) de cada um dos
objetos “cout, cin”.

Os objetos cout, cin representam

• cout a sáıda padrão, a tela do computador - standard output

• cin e a entrada padrão do sistema, o teclado do computador, standard
input.

Os nomes destes objetos são formados das palavras C, out, in inclusive a
pronúncia deles, em inglês1, reflete esta origem, eles são pronunciados deixando
o “C” aud́ıvel - “ C - out” e “C - in”.

Basta que você altere a sáıda ou a entrada para que os dados sigam em outra
direção. Isto você faz indicando no programa qual é o exemplo, (instância) de
stream que lhe interessa no momento.

A linguagem já traz algumas classes derivadas prontas e você poderá cons-
truir outras.

• Em ofstream tem um objeto que representa um arquivo como sáida de
dados;

• Em ifstream tem um objeto que representa um arquivo como entrada de
dados.

ofstream, ifstream são duas classes derivadas de stream assim como iostream
que aparece nos primeiros programas. Os métodos e os objetos públicos da classe
mãe se propagam para as classes filhas.

Leia mais sobre classes, objetos, métodos no caṕıtulo 8. Vou prosseguir sob
a hipótese de que você fez uma leitura preliminar do caṕıtulo 8.

1E que nos imitamos em português...
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5.2 Entrada e sáıda de dados

Vou apresentar-lhe as classes para entrada e sáıda de dados. Com frequência,
no jargão de computação se faz referência a “io”, as letras iniciais de input,

output.
A linguagem C++ não tem meios próprios para fazer entrada e sáıda de dados.

Em vez disto os planejadores da linguagem optaram por definir entrada e sáıda
de dados como um módulo separado, é o que chamamos de biblioteca. Desdes
os primeiros programas já usamos

# include iostream

que fazia os programas reconhecerem os objetos cin, cout e você deve ter
feito os exerćıcios com a sugestão de apagar (transformar em comentário) esta
inclusão para ver que o compilador passava a reclamar da presença de śımbolos
desconhecidos: cin, cout.

A linguagem C++ foi escrita entre 1980 e 1985, nesta época explodiram se-
minários nas Universidades em volta de uma forma revolucionária de programar,
programação orientada a objetos, foi quando se consolidou a idéia de modula-
rização: construir um corpo central de idéias capaz de aceitar módulos que o
complementem2. Claro que esta filosofia não é exclusiva de C++ e até mesmo
existe uma linguagem de programação poderosa que se chama modula.

A figura (5.1) página 119, lhe dá uma visão geral da saida e entrada de
dados. Esta figura se encontra no arquivo streams01 01.eps, é um arquivo
postscript que acompanha o livro no CD e você pode imprimir ou deixar num
local de fácil acesso para chamar para a tela do computador, evitando de im-
primir e gastar papel (e árvores). O arquivo também se encontra no formato
streams01 01.png.

Estude a figura (5.1) com freqüência até que seus componentes lhe pareçam
familiar, sem precisar decorar nada. Apenas faça uma cópia de um dos arquivos
mencionados acima e o mantenha sob seus olhos. Em (5.1) você tem a idéia
hierárquica entre as classes criadas. Você nunca irá usar, diretamente, ios base

e sim alguma de suas classes3 filhas. Não deve usar ios base até mesmo porque
se o fizesse teria que criar os métodos que já existem em ios o que seria perda
de tempo.

Então, para nos comunicarmos com periféricos usamos alguma classe de
entrada/sáıda de dados, ou se for necessário4 constrúımos uma classe (derivada)
para uma sáıda de dados.

Vou mostrar-lhe num tutorial a razão de classes do tipo basic tipo, como
é o caso de ios base. O exemplo é simples, mas a leitura de um exemplo mais
avançado, como ios base não seria proveitoso neste estágio.

Exerćıcios 44 (Tutorial) Streams - entrada-sáıda de dados Este tutorial vai
lhe mostrar um exemplo de classe “inútil”, na verdade uma classe do tipo “ba-

2Este é um dos prinćıpios de Linux, módulos que podem ser acrescentados ao kernel ro-
dando.

3Eu sigo chamando a filha de uma filha de filha.
4Bem mais avançado e você não irá aprender a fazer isto neste livro, mas ao terminar este

livro você conseguirá descobrir como fazê-lo.
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ios_base

ios

istream ostream

istringstream ostringstreamofstreamifstream

iostream

fstream

outputinput

rdbuf() streambuf*

stringbuf*
filebuf*

streambuf*

Figura 5.1: A lógica: sáıda, entrada de dados

sic class” que se encontra na base de um sistema. Uma outra classe vem com-
pletá-la e será esta que usaremos. As duas classes mencionadas no tutorial
são

• a “basic class complexo;

• a derivada Complexos

Leia o arquivo Complexos.h,nele estão definidas duas classes: complexo, Complexos.

• classe mãe complexo ;

• classe filha Complexos.

Experimente apagar (coloque comentário) no acesso public da classe complexo

e compile o arquivo Complexos.h
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g++ -c -Wall Complexos.h

e leia a respeito no caṕıtulo 8, procure no ı́ndice remissivo, herança.

1. Use typedef para definir alguns tipos de dados simples, num programa.

Solução: typedef tut05.cc

2. Na biblioteca Complexos.h estão definidas duas classes: complexo, Complexos.
A primeira apenas define um número complexo - sem propriedades (métodos)
a segunda, Complexos é uma classe filha da anterior, herda o tipo de da-
dos “complexo” e define propriedades dos números complexos. Analise
estas classes.

3. Os programas que usam a biblioteca Complexos.h são os programas da
suite complexos00*.cc que serão estudados no caṕıtulo 9, leia agora ra-
pidamente este programas apenas para entender o uso de uma “inútil”
classe basica - definida na biblioteca Complexos.h

4. Na biblioteca Complexos.h você pode ver uma alternativa, usando typedef

para definir o tipo de dados complexo, esta alternativa está desligada (co-
mentário). Experimente trocar o método, descomente uma e comente a
outra e compile o programa.

5. Estude novamente a figura (5.1). Estude significa, “olhe” . . .

O tutorial 44, sobre uma classe básica, lhe mostra mais um exemplo dos
conceitos que num primeiro momento parecem inúteis: porque não escrevemos
logo o modelo completo ?

Neste processo modularizado, os elementos representam os passos na cons-
trução da abstração e isto é importante mesmo que alguns de seus aspectos
pareçam inúteis. Não se preocupe muito em entender de uma vez estas con-
tradições aparentes. Siga usando que aos poucos elas irão adquirir a clareza que
merecem. Mas a idéia central é a construção de pequenos módulos que vão se
completando até construir o mosaico completo.

• Se cada pequeno pedaço estiver bem definido e coerente,

• se as estruturas forem ficando mais complexas levando em conta a lógica
dos seus elementos,

• o resultado final irá funcionar.

A figura (5.2) página 121, foi obtida no site [3] onde você também pode
encontrar farto material sobre C++.

O próximo tutorial irá conduźı-lo a compreender os objetos e seus membros e
metodos que simulam para C++ o mundo externo para onde os dados irão correr
assim como os canais desta comunicação. Neste livro, este mundo externo serão
os arquivos em disco, mas, na medida em que você precisar, irá encontrar na
bibliografia como alterar o destino ou fonte para enviar ou receber informações.
Irá ver que é uma simples modificação de arquivo para outra coisa.

Por isto vou começar lhe mostrando como usar arquivvos.
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Figura 5.2: www.cplusplus.com

Exerćıcios 45 (Tutorial) Usando arquivos

1. Abrindo arquivo para leitura

2. Leia e rode o good.cc

3. O programa good.cc pede um nome de arquivo e verifica se o arquivo
existe ou não e diz isto.

4. Uso de C strings Verifique que good.cc usa o método c str() da classe

string no objeto nome arq. Apague5 .c str() e rode o programa.

5. Use o método fail() em vez de good(), observe que será preciso inverter
o sinal lógico com o operador “!”.

Solução: fail().cc

6. Leia o programa fail().cc, em particlar analise o uso do operador “!”.

7. Altere o programa fail.cc evitando o operador “!”, embora não haja
nenhum defeito em seu uso.

Solução: fail02.cc

5Não precisa apagar, basta transformar em comentário.
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8. Crie um arquivo chamado “teste” (use um editor e coloque texto no ar-
quivo, no modo6 texto). Rode fail02.cc observando que ele tem um nome
de arquivo prédefindo, “teste”. Use valor prédefinido dando enter na per-
gunta sobre nome de arquivo. O programa não vai entender e dirá que o
arquivo não existe. A razão disto é que nomes de arquivos devem ser C-
strings. Crie uma C-string e altere o programa para que ele aceite o valor
padrão “teste”.

Solução: fail03.cc

9. Estude o programa fail02.cc, verifique que ele cont[ém diversas opções,
protegidas por comentários, que podem ser utilizadas para fazer experiência
com as C-strings. Faça as suas experiêncas alterando os comentários.

O item 4 do tutorial mostra um uso prático do método c str() da classe
strings que transforma, momentaneamente, uma C++-string em uma C-string.
Os nomes de arquivo são “cadeias de caracteres”. Há outras formas de fazer
referência a nome de arquivo, mas esta é, certamente, a mais simples.

6Se você deixar os caracteres de controle, que formatam o texto, podem ocorrer problemas
dif́ıceis de prever, como travamento de terminais.
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Caṕıtulo 6

Texto em C++

Em C++ tem uma classe voltada para tratar texto. Quando você definir um tipo de dados
como texto é um objeto da classe string que você está definindo.
Embora eu somente apresente as classes no caṕıtulo 8, já estou usando este conceito desde o
primeiro caṕıtulo e assim não é muito grave começar a trabalhar com mais uma classe antes
do caṕıtulo oficial sobre o assunto. Na verdade vou apenas usar a classe String, como já
venho usando a classe Ambiente.
Seguindo o projeto, C++ tem um método desta classe que cria um tipo de dado equivalente aos
vetores de caracteres da linguagem C, um pedaço de texto: um vetor de caracteres, ou como
ainda se chama, uma cadeia de caracteres terminada com o caractere EOL. Vou minimizar
esta discussão aqui, mas não vou eliminá-la totalmente.

No parágrafo sobre cadeias de caracteres no caṕıtulo 5 eu mostrei o tipo
de dados para textos da linguagem C e os programas da série string0*.cc mos-
tram a transição dos objetos da classe string para o tipo de dados “texto” da
linguagem C.

O próximo tutorial vai lidar com pequenos programas para ensiná-lo a tra-
balhar com texto em C++.

Inicialmente vou mostrar a diferença e porque C++ reconhece, tem métodos
para usar a estrutura de texto da linguagem C. Mas meu objetivo é apenas
exemplificar e ao mesmo tempo insistir num ponto, se você não for um progra-
mador em C, não se preocupe, não é preciso aprender C para depois aprender
C++. Entretanto C++ é uma expansão de C que permite aos programadores em C

evoluirem para uma nova metodologia de programação. Eu não poderia deixar
de incluir esta disucussão aqui sem ofender o objetivo dos que projetaram a
linguagem C++, apenas isto.

Os programas nesta seção começam com a série 11, string1**.c se tiver
curisidade leia a série zero em que foram usados com texto com a tecnologia
da linguagem C. Alguma vez na vida você pode precisar desta metodologia e os
programas se encontram aqui como exemplos.

Vou apresentar-lhe texto, mas os textos não ficam soltos no espaço, eles
ficam dentro de arquivos, consequentemente os programas têm, além de objetos
da classe string, os objetos da classe stream - arquivos - onde o texto fica
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guardado.

6.1 Tutorial sobre strings

Exerćıcios 46 (Tutorial) Texto - string

1. Rode e leia o programa string11.cc.

2. Faça algumas alterações no programa, melhore o layout.

3. Um dos defeitos do programa string11.cc: as variáveis são reutilizadas
e consequentemente fica lixo na nova pergunta. Limpe as variáveis, como
uma “igualdade adequada”, antes de nova utilização.

Solução: string12.cc

4. No programa string12.cc eu fiz a limpesa das variáveis, (reset) colocando
nelas um texto nulo. Isto gera um outro problema no qual é preciso pensar:
a concatenação junta as “frases”, se você mesmo não colocar espaço no
ińıcio de cada uma. Rode novamente o programa para experimentar a
falta de espaço, ou espaço indevido.

5. Quando você definir uma “variável de arquivo” na verdade você está cri-
ando um objeto da classe arquivo que tem métodos1 como open(), close(),

fail(). Se “dados” for um objeto da classe arquivo
dados.fail()

será verdadeiro ou falso conforme o arquivo exista ou não. Faça um pro-
grama que peça um nome de arquivo e verifique se o arquivo existe.

Solução: string14.cc

6. Coloque um laço em string14.cc e faça um prgrama que leia o conteúdo
de um arquivo (verifique que o arquivo contenha texto, caso contrário você
“extraga o terminal”2).

7. Se o arquivo for grande os dados lhe passarão ante os olhos sem que você
os possa ver. Rode o programa com

prog — more

mas você não poderá ver o nome do arquivo que você vai digitar.

Alternativa: coloque um if() dentro do laço controlando um “contador”...
de modo que o programa pare, digamos, a cada 10 linhas.

Solução: string16.cc

8. Compare com os dois programas less e more. Ambos lêem um texto pa-
rando a cada porção de texto. Um deles lhe permite voltar atrás na leitura
do texto, o outro não.

1Leia o comentário (40) em telefone05.cc
2Sem receios, basta fechar o terminal e abrir outro...
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9. Copie um arquivo de texto para lixo13. Faça que um programa que leia
uma linha de lixo1 e copie esta linha ao final de lixo2: você vai precisar
da etiqueta ios::app que altera o método de acesso ao arquivo.

10. cin.getline() pode receber texto de um arquivo, defina uma variável de
arquivo consulte um dos programas telefone*.cc e faça um programa
que leia linhas de um arquivo.

6.2 string

Vou discutir detalhadamente os elementos da biblioteca string.h onde se
encontra definida a classe string.

A forma como vou discutir o assunto depende de uma leitura preliminar do
caṕıtulo 8 e portanto você deve pelo menos fazer uma leitura daquele caṕıtulo,
ou melhor, lê-lo e voltar a relê-lo quando se sentir motivado ao longo da leitura
deste.

Esta classe é inclúıda num programa usando-se a diretiva de compilação
# include <string>

Um objeto da classe string deve guardar dados que são do tipo “vetores de
caracteres” e generalizam este tipo dados, relativamente à linguagem C, agora é
um objeto: tem métodos.

Quando você declarar
string texto

você poderá usar:
texto.empty()

que irá testar se texto está vazio ou não. O objeto texto da classe string

herdou o método empty()4.
Uma observação, para programadores em C, entre os métodos, de um ob-

jeto desta classe, podemos encontrar aqueles que permitem a conversão entre C

strings e C++ strings caso isto seja necessário. Se você não for um progra-
mador da linguagem C, pode ignorar, solenemente, esta observação.

Como objetos as C++ strings tem métodos. Logo vou lhe mostrar
Tem um método especial da classe que transforma strings em C strings.
string uma string;

uma string.c str();

em que defini um objeto da classe string e depois o transformei, usando o
método c str() numa string da linguagem C.

É preciso que exista este tipo de transformação, porque, a linguagem C++

veio transformar a linguagem C e portanto ela está preparada para adaptar a
grande quantidade de programas que existe em C para uma nova tecnologia.
Mas, possivelmente, você que está se desenvolvendo em C++, raramente5 venha

3O nome é sugestivo, você pode estragar arquivos com este programa, então escolha um
arquivo de texto e troque o nome: cp um arquivo lixo1

4Em inglês, empty, significa vazio.
5Possivelmente, nunca venha a precisar de transformar strings em vetores de caracteres
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precisar de usar este método. Entretanto ele está dispońıvel e é preciso que você
saiba disto.

Uma lista de métodos que serão discutidos em seguida:
**aqui

• operator= Faz atribuição em objeto do tipo String (método público)

• begin Devolve iterator to beginning (método público)

• end Devolve iterator to end (método público)

• rbegin Devolve reverse iterator to reverse beginning (método público)

• rend Devolve reverse iterator to reverse end (método público)

• size Devolve length of string (método público)

• length Devolve length of string (método público)

• max size Devolve maximum size of string (método público)

• resize Resize string (método público)

• capacity Devolve size of allocated storage (método público)

• reserve Request a change in capacity (método público)

• clear Clear string (método público)

• empty Test if string is empty (método público)

• operator[] Get character in string (método público)

• at Get character in string (método público)

• operator+= Append to string (método público)

• append Append to string (método público)

• push back Append character to string (método público)

• assign Assign content to string (método público)

• insert Insert into string (método público)

• erase Erase characters from string (método público)

• replace Replace part of string (método público)

• copy Copy sequence of characters from string (método público)

• swap Swap contents with another string (método público)

• c str Get C string equivalent (método público)
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• data Get string data (método público)

• get allocator Get allocator (método público)

• getline Leitura de dados (método público)

• find Find content in string (método público)

• rfind Find last occurrence of content in string (método público)

• find first of Find character in string (método público)

• find last of Find character in string from the end (método público)

• find first not of Find absence of character in string

• find last not of Find absence of character in string from the end (método
público)

• substr Generate substring (método público)

• compare Compare strings (método público)

=============== string::string
global functions: ===============

6.3 Classe string

getline
istream& getline ( istream& is, string& str, char delim ); istream& getline (

istream& is, string& str );
¡string¿
Get line from stream
Extracts characters from is and stores them into str until a delimitation

character is found.
The delimiter character is delim for the first function version, and ’\n’ (ne-

wline character) for the second. The extraction also stops if the end of file is
reached in is or if some other error occurs during the input operation.

If the delimiter is found, it is extracted and discarded, i.e. it is not stored
and the next input operation will begin after it.

Notice that unlike the c-string versions of istream::getline, these string ver-
sions are implemented as global functions instead of members of the stream
class.

Parameters
is istream object on which the extraction operation is performed. str string

object where the extracted content is stored. delim The delimiting character.
The operation of extracting succesive characters is stopped when this character
is read.

Devolve Value The same as parameter is.
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Errors are signaled by modifying the internal state flags:
flag error eofbit The end of the source of characters is reached during its

operations. failbit No characters were extracted because the end was prematu-
rely found.Notice that some eofbit cases will also set failbit. badbit An error
other than the above happened.

Additionaly, in any of these cases, if the appropriate flag has been set with
is’s member function ios::exceptions, an exception of type ios base::failure is
thrown.

Example

// getline with strings

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main () {

string str;

cout << "Please enter full name: ";

getline (cin,str);

cout << "Thank you, " << str << ".\n";

This example ilustrates how to get lines from the standard input stream (
cin ).

Basic template member declarations ( basic istream¡charT,traits¿ )
template¡class charT, class traits, class Allocator¿ basic istream¡charT,traits¿&

getline (basic istream¡charT,traits¿& is, basic string¡charT,traits,Allocator¿&
str, charT delim ); template¡class charT, class traits, class Allocator¿ basic istream¡charT,traits¿&
getline (basic istream¡charT,traits¿& is, basic string¡charT,traits,Allocator¿&
str );

See also operator¿¿ Extract string from istream (function) istream::getline
Get line from stream (método público)

=============== operator+
string operator+ (const string& lhs, const string& rhs); string operator+

(const char* lhs, const string& rhs); string operator+ (char lhs, const string&
rhs); string operator+ (const string& lhs, const char* rhs); string operator+
(const string& lhs, char rhs);

¡string¿
Add strings
Retorna um objeto da classe string cujo conteúdo é uma combinação dos

dois parâmetros, de lhs seguido do rhs.
Devido a diversidade dos parâmetros (lhs) este método foi implementado

como uma sobrecarga (overload) do operador +.
Parameters
lhs A string object, a c-string or a character. Its content forms the beginning

of the returned object. rhs If lhs is a string object, this is another string object,
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a c-string or a character. If lhs is not a string object, this is a string object. In
either case, the content of rhs follows that of lhs in the returned object.

Notice that at least one of the arguments used has to be a string object.
Return value A string object with the content of both lhs and rhs.
Example

// adding strings

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

main ()

{

  string firstlevel ("com");

  string secondlevel ("cplusplus");

  string scheme ("http://");

  string hostname;

  string url;

  hostname = "www." + secondlevel + ’.’ + firstlevel;

  url = scheme + hostname;

  cout << url << endl;

  return 0;

Output:
http://www.cplusplus.com
Basic template declaration
template¡class charT, class traits, class Allocator¿ basic string¡charT,traits,Allocator¿

operator+ (const basic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs); template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ basic string¡charT,traits,Allocator¿
operator+ (const charT* lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs);
template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ basic string¡charT,traits,Allocator¿
operator+ (charT lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs); tem-
plate¡class charT, chass traits, class Allocator¿ basic string¡charT,traits,Allocator¿
operator+ (const basic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, const charT* rhs);
template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ basic string¡charT,traits,Allocator¿
operator+ (const basic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, charT rhs);

See also string::append Append to string (método público) string::assign
Assign content to string (método público)

=============== operator¡¡
ostream& operator¡¡ (ostream& os, const string& str);
¡string¿
Insert string into stream
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Inserts the string object str into the output stream os.
This function overloads the global operator¡¡ to behave as described in os-

tream::operator¡¡ but applied to string objects.
Parameters
os ostream object on which the insertion operation is performed. str string

object output by the operation.
Return Value The same as parameter os.
Errors are signaled by modifying the internal state flags:
flag error eofbit - failbit When used with a streambuf object as parameter,

failbit is set on if no characters could be extracted from it. badbit An error
other than the above happened. (see ios base::iostate for more info on these)

Additionaly, in any of these cases, if the appropriate flag has been set with
member function ios::exceptions, an exception of type ios base::failure is thrown.

If some error happens during the output operation, the stream’s badbit flag
is set, and if the appropriate flag has been set with ios::exceptions, an exception
is thrown.

Example

// example on insertion

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main () {

int n;

string str ("test string");

cout << str << endl;

return 0;

Basic template declaration
template¡class charT, class traits, class Allocator¿ basic ostream¡charT,traits¿&

operator¡¡(basic ostream¡charT,traits¿& os, const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
str );

See also ostream::operator¡¡ Insert data with format (método público) ope-
rator¿¿ Extract string from istream (function)

=============== operator¿¿
istream& operator¿¿ (istream& is, string& str);
¡string¿
Extract string from istream
Extracts a string from the input stream is storing its content in str. Any

previous content of str is cleared.
This function overloads the global operator¿¿ to behave as described in is-

tream::operator¿¿ but applied to string objects.
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Notice that the istream extraction operations use whitespaces as separators,
therefore this operation will only extract what can be considered a word from
the stream. To extract entire lines of text, refer to the string overload of global
function getline.

Parameters
is istream object on which the extraction operation is performed. str string

object where the extracted content is stored.
Return Value The same as parameter is.
Errors are signaled by modifying the internal state flags:
flag error eofbit The end of the source of characters is reached during its

operations. failbit The input obtained could not be interpreted as an element of
the appropriate type. Notice that some eofbit cases will also set failbit. badbit
An error other than the above happened. (see ios base::iostate for more info on
these)

Additionaly, in any of these cases, if the appropriate flag has been set with
is’s member function ios::exceptions, an exception of type ios base::failure is
thrown.

Example

// example on extraction

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main () {

int n;

string str;

cout << "Enter first name:";

cin >> str;

cout << "Thanks, " << str << ".\n";

return 0;

Basic template declaration
template¡class charT, class traits, class Allocator¿ basic istream¡charT,traits¿&

operator¿¿(basic istream¡charT,traits¿& is, basic string¡charT,traits,Allocator¿&
str );

See also istream::operator¿¿ Extract formatted data (método público) getline
Get line from stream (function) operator¡¡ Insert string into stream (function)

=============== comparison operators
bool operator== ( const string& lhs, const string& rhs ); bool operator== (

const char* lhs, const string& rhs ); bool operator== ( const string& lhs, const
char* rhs );
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bool operator!= ( const string& lhs, const string& rhs ); bool operator!= (
const char* lhs, const string& rhs ); bool operator!= ( const string& lhs, const
char* rhs );

bool operator¡ ( const string& lhs, const string& rhs ); bool operator¡ ( const
char* lhs, const string& rhs ); bool operator¡ ( const string& lhs, const char*
rhs );

bool operator¿ ( const string& lhs, const string& rhs ); bool operator¿ (
const char* lhs, const string& rhs ); bool operator¿ ( const string& lhs, const
char* rhs );

bool operator¡= ( const string& lhs, const string& rhs ); bool operator¡= (
const char* lhs, const string& rhs ); bool operator¡= ( const string& lhs, const
char* rhs );

bool operator¿= ( const string& lhs, const string& rhs ); bool operator¿= (
const char* lhs, const string& rhs ); bool operator¿= ( const string& lhs, const
char* rhs );

¡string¿
String comparison operators
These overloaded global operator functions perform the appropriate compa-

rison operation, between lhs and rhs.
These function depend on the value returned by string member compare.
Parameters
lhs, rhs Both lhs and rhs can be either a string object or a null-terminated

character sequence (a c-string), although at least one of them has to be a string
object. In the case of a c-string, an equivalent string object is temporarily
constructed for the comparison.

Return Value Depending on the operator, the function returns:
operator returns operator== lhs.compare(rhs)==0 operator!= lhs.compare(rhs)!=0

operator¡ lhs.compare(rhs)¡0 operator¿ lhs.compare(rhs)¿0 operator¡= lhs.compare(rhs)¡=0
operator¿= lhs.compare(rhs)¿=0

Basic template declarations
template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator== ( const

basic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs ); template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator== (
const charT* lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs ); template¡class
charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator== ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs, const charT* lhs );

template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator!= ( const
basic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs ); template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator!= ( const
charT* lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs ); template¡class
charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator!= ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs, const charT* lhs );

template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¡ ( const ba-
sic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs ); template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¡ ( const
charT* lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs ); template¡class
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charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¡ ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs, const charT* lhs );

template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¿ ( const ba-
sic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs ); template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¿ ( const
charT* lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs ); template¡class
charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¿ ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs, const charT* lhs );

template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¡= ( const
basic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs ); template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¡= ( const
charT* lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs ); template¡class
charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¡= ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs, const charT* lhs );

template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¿= ( const
basic string¡charT,traits,Allocator¿& lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs ); template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¿= ( const
charT* lhs, const basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs ); template¡class
charT, chass traits, class Allocator¿ bool operator¿= ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&
rhs, const charT* lhs );

See also string::compare Compare strings (método público) string::operator=
String atribuição (método público) string::operator+= Append to string (método
público) string::operator[] Get character in string (método público) string:swap
Swap contents of two strings (function)

=============== swap
void swap ( string& lhs, string& rhs);
¡string¿
Swap contents of two strings
Swaps the contents of the string objects lhs and rhs, such that after the call

to this function, the contents of rhs are those which were in lhs before the call,
and the contents of lhs are those which were in rhs.

Notice that string objects implement a member function also called swap;
In fact, this global function effectively calls:

lhs.swap(rhs);
Parameters
lhs a string object to be swapped. rhs the other string object to be swapped.
Return value none
Example

// swap strings

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

main ()

{
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string buyer ("money");

string seller ("goods");

cout << "Before swap, buyer has " << buyer;

cout << " and seller has " << seller << endl;

swap (buyer,seller);

cout << " After swap, buyer has " << buyer;

cout << " and seller has " << seller << endl;

return 0;

Output:
Before swap, buyer has money and seller has goods After swap, buyer has

goods and seller has money
Basic template declaration
template¡class charT, chass traits, class Allocator¿ void swap ( basic string¡charT,traits,Allocator¿&

lhs, basic string¡charT,traits,Allocator¿& rhs);
See also string::swap Swap contents with another string (método público)

string::replace Replace part of string (método público) string::assign Assign con-
tent to string (método público)

===============
member constants: - string::npos member functions
string substr ( size t pos = 0, size t n = npos ) const;
Generate substring
Returns a string object with its contents initialized to a substring of the

current object.
This substring is the character sequence that starts at character position pos

and has a length of n characters.
Parameters
pos Position of a character in the current string object to be used as starting

character for the substring. If the position passed is past the end of the string,
an out of range exception is thrown. n Length of the substring. If this value
would make the substring to span past the end of the current string content,
only those characters until the end of the string are used. npos is a static
member constant value with the greatest possible value for an element of type
size t, therefore, when this value is used, all the characters between pos and the
end of the string are used as the initialization substring.

Return Value A string object containing a substring of the current object.
Example

// string::substr

\#include <iostream>
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\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str="We think in generalities, but we live in details.";

// quoting Alfred N. Whitehead

string str2, str3;

size\_t pos;

str2 = str.substr (12,12); // "generalities"

pos = str.find("live"); // position of "live" in str

str3 = str.substr (pos); // get from "live" to the end

cout << str2 << ’ ’ << str3 << endl;

return 0;

generalities live in details.
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; basic string substr (size type

pos =0, size type n=npos) const;
See also string::replace Replace part of string (método público) string::data

Get string data (método público) string::find Find content in string (método
público) string::insert Insert into string (método público) string::append Append
to string (método público)

========================= string::replace
string& replace ( size t pos1, size t n1, const string& str ); string& replace

( iterator i1, iterator i2, const string& str );
string& replace ( size t pos1, size t n1, const string& str, size t pos2, size t

n2 );
string& replace ( size t pos1, size t n1, const char* s, size t n2 ); string&

replace ( iterator i1, iterator i2, const char* s, size t n2 );
string& replace ( size t pos1, size t n1, const char* s ); string& replace (

iterator i1, iterator i2, const char* s );
string& replace ( size t pos1, size t n1, size t n2, char c ); string& replace (

iterator i1, iterator i2, size t n2, char c );
template¡class InputIterator¿ string& replace ( iterator i1, iterator i2, Inpu-

tIterator j1, InputIterator j2 );
Replace part of string
Replaces a section of the current string by some other content determined

by the arguments passed.
For the versions with parameters pos1 and n1, the section replaced begins

at character position pos1 and spans for n1 characters within the string.
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For the versions with iterators i1 and i2, the section replaced is the one
formed by the elements between iterator i1 and the element right before iterator
i2.

The arguments passed to the function determine what is the replacement for
this section of the string:

string& replace ( size t pos1, size t n1, const string& str ); string& replace (
iterator i1, iterator i2, const string& str ); The section is replaced by a copy of
the entire string object str. string& replace ( size t pos1, size t n1, const string&
str, size t pos2, size t n2 ); The section is replaced by a copy of a substring of
str. The substring is the portion of str that begins at the character position pos2
and takes up to n2 characters (it takes less than n2 if the end of the string is
reached before). string& replace ( size t pos1, size t n1, const char * s, size t n2
); string& replace ( iterator i1, iterator i2, const char * s, size t n2 ); The section
is replaced by a copy of the string formed by the first n2 characters in the array of
characters pointed by s. string& replace ( size t pos1, size t n1, const char * s );
string& replace ( iterator i1, iterator i2, const char * s ); The section is replaced
by a copy of the string formed by the null-terminated character sequence (C
string) pointed by s. The length of this caracter sequence is determined by the
first ocurrence of a null character (as determined by traits.length(s)). string&
replace ( size t pos1, size t n1, size t n2, char c ); string& replace ( iterator i1,
iterator i2, size t n2, char c ); The section is replaced by a repetition of character
c, n2 times. template¡class InputIterator¿ string& replace (iterator i1, iterator
i2, InputIterator j1, InputIterator j2); The section is replaced by the content
made up of the characters that go from the element referred by iterator j1 to
the element right before the one referred by iterator j2.

Parameters
str Another object of class string whose content is entirely or partially used

as the replacement. pos1 Position within the string of the first character of the
section to be replaced. Notice that the first position has a value of 0, not 1.
If the position passed is past the end of the string, an out of range exception
is thrown. n1 Length of the section to be replaced within the string. If this
is longer than the actual length of the string, the function replaces the entire
segction between pos1 and the end of the string. pos2 Starting position of the
substring of str that has the content to be inserted. Notice that the first position
has also a value of 0. If the position passed is past the end of str, an out of range
exception is thrown. n2 Length in characters of the replacement string. If the
source of characters is not long enough, only the amount of characters until the
end of that source is used as replacement. s Array with a sequence of characters.
In the third group of member versions, this does not need to be a null-terminated
sequence, since its length is determined by parameter n2, but in the fourth group
it does, because the end of the sequence of characters is precisely determined
by the first occurrence of a null character. c Character value to be used to be
repeated n2 times as the replacement content. i1,i2 Iterators referring to the
beginning and the end of the section in the string to be replaced. j1,j2 Iterators
referring to the beginning and the end of a sequence of characters whose content
is used as replacement.
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Return Value *this
Example

// replacing in a string

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string base="this is a test string.";

string str2="n example";

string str3="sample phrase";

string str4="useful.";

// function versions used in the same order as described above:

// Using positions: 0123456789*123456789*12345

string str=base; // "this is a test string."

str.replace(9,5,str2); // "this is an example string."

str.replace(19,6,str3,7,6); // "this is an example phrase."

str.replace(8,10,"just all",6); // "this is just a phrase."

str.replace(8,6,"a short"); // "this is a short phrase."

str.replace(22,1,3,’!’); // "this is a short phrase!!!"

// Using iterators: 0123456789*123456789*

string::iterator it = str.begin(); // ^

str.replace(it,str.end()-3,str3); // "sample phrase!!!"

str.replace(it,it+6,"replace it",7); // "replace phrase!!!"

it+=8; // ^

str.replace(it,it+6,"is cool"); // "replace is cool!!!"

str.replace(it+4,str.end()-4,4,’o’); // "replace is cooool!!!"

it+=3; // ^

str.replace(it,str.end(),str4.begin(),str4.end());

// "replace is useful."

cout << str << endl;

return 0;

Output:

replace is useful.

Basic template member declarations

( basic\_string<charT,traits,Allocator> )
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typedef typename Allocator::size\_type size\_type;

basic\_string\& replace ( size\_type pos1, size\_type n1,

const basic\_string\& str );

basic\_string\& replace ( iterator i1, iterator i2,

const basic\_string\& str );

basic\_string\& replace ( size\_type pos1, size\_type n1,

const basic\_string\& str,

size\_type pos2, size\_type n2 );

basic\_string\& replace ( size\_type pos1, size\_type n1,

const charT* s, size\_type n2 );

basic\_string\& replace ( iterator i1, iterator i2,

const charT* s, size\_type n2 );

basic\_string\& replace ( size\_type pos1, size\_type n1,

const charT* s );

basic\_string\& replace ( iterator i1, iterator i2,

const charT* s );

basic\_string\& replace ( size\_type pos1, size\_type n1,

size\_type n2, charT c );

basic\_string\& replace ( iterator i1, iterator i2,

size\_type n2, charT c );

template <class InputIterator>

basic\_string\& replace ( iterator i1, iterator i2,

InputIterator first,InputIterator last );

See also string::insert Insert into string (método público) string::append Append
to string (método público) string::substr Generate substring (método público)
string::erase Erase characters from string (método público)

========== string::insert
string& insert ( size t pos1, const string& str ); string& insert ( size t pos1,

const string& str, size t pos2, size t n ); string& insert ( size t pos1, const
char* s, size t n); string& insert ( size t pos1, const char* s ); string& insert (
size t pos1, size t n, char c ); iterator insert ( iterator p, char c ); void insert (
iterator p, size t n, char c ); template¡class InputIterator¿ void insert ( iterator
p, InputIterator first, InputIterator last );

Insert into string
The current string content is extended by inserting some additional content

at a specific location within the string content (this position is determined by
either pos1 or p, depending on the function version used).

The arguments passed to the function determine the content that is inserted:
string& insert ( size t pos1, const string& str ); Inserts a copy of the entire

string object str at character position pos1. string& insert ( size t pos1, const
string& str, size t pos2, size t n ); Inserts a copy of a substring of str at character
position pos1. The substring is the portion of str that begins at the character
position pos2 and takes up to n characters (it takes less than n if the end of
str is reached before). string& insert ( size t pos1, const char * s, size t n );
Inserts at the character position pos1, a copy of the string formed by the first n
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characters in the array of characters pointed by s. string& insert ( size t pos1,
const char * s ); Inserts at character position pos1, a copy of the string formed
by the null-terminated character sequence (C string) pointed by s. The length
of this caracter sequence is determined by the first ocurrence of a null character
(as determined by traits.length(s)). string& insert ( size t pos1, size t n, char c
); Inserts a string formed by a repetition of character c, n times, at the character
position pos1. iterator insert ( iterator p, char c ); Inserts a copy of character
c at the position referred by iterator p and returns an iterator referring to this
position where it has been inserted. void insert ( iterator p, size t n, char c );
Inserts a string formed by the repetition of character c, n times, at the position
referred by iterator p. template¡class InputIterator¿ void insert (iterator p,
InputIterator first, InputIterator last); Inserts at the internal position referred
by p the content made up of the characters that go from the element referred
by iterator first to the element right before the one referred by iterator last.

Parameters
str Another object of class string whose content is entirely or partially in-

serted into the content. pos1 Position within the string where the additional
content is to be inserted. Notice that the first position has a value of 0, not 1.
If the position passed is past the end of the string, an out of range exception is
thrown. pos2 Starting position of the substring of str that has the content to
be inserted. Notice that the first position has also a value of 0. If the position
passed is past the end of str, an out of range exception is thrown. n Number of
characters to insert. s Array with a sequence of characters. In the third member
function version, the length is determined by parameter n, even including null
characters in the content. By contrast, in the fourth member version, s is a
null-terminated character, and therefore its length is determined only by the
first occurrence of a null character. c Character value to be used to be repeated
n times as the inserted content. p Iterator referring to an element part of the
string, where the additional content is to be inserted. This is an iterator of the
string::iterator member type, which is a compiler specific iterator type suitable
to iterate through the elements of this object. start Iterator referring to the be-
ginning of a sequence of characters whose content is to be inserted in the string.
last Iterator referring to the past-the-end element of the sequence of characters
to be inserted.

Return Value *this, for the versions returning string&, and an interator
referring to the insertion position for the version returning an iterator.

Example

// inserting into a string

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{
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string str="to be question";

string str2="the ";

string str3="or not to be";

string::iterator it;

// used in the same order as described above:

str.insert(6,str2); // to be (the )question

str.insert(6,str3,3,4); // to be (not )the question

str.insert(10,"that is cool",8); // to be not (that is )the question

str.insert(10,"to be "); // to be not (to be )that is the

question

str.insert(15,1,’:’); // to be not to be(:) that is the

question

it = str.insert(str.begin()+5,’,’); // to be(,) not to be: that is the

question

str.insert (str.end(),3,’.’); // to be, not to be: that is the

question(...)

str.insert (it+2,str3.begin(),str3.begin()+3); // (or )

cout << str << endl;

return 0;

Output:

to be, or not to be: that is the question...

Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; basic string& insert ( size type

pos1, const basic string& str ); basic string& insert ( size type pos1, const ba-
sic string& str, size type pos2, size type n ); basic string& insert ( size type
pos1, const charT* s, size type n ); basic string& insert ( size type pos1, const
charT* s ); basic string& insert ( size type pos1, size type n, charT c ); itera-
tor insert ( iterator p, charT c ); void insert ( iterator p, size type n, charT
c ); template ¡class InputIterator¿ void insert ( iterator p, InputIterator first,
InputIterator last );

See also string::append Append to string (método público) string::replace
Replace part of string (método público) string::substr Generate substring (método
público) string::operator= String atribuição (método público) string::operator+=
Append to string (método público)

============= string::substr
string substr ( size t pos = 0, size t n = npos ) const;
Generate substring
Returns a string object with its contents initialized to a substring of the

current object.
This substring is the character sequence that starts at character position pos
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and has a length of n characters.
Parameters
pos Position of a character in the current string object to be used as starting

character for the substring. If the position passed is past the end of the string,
an out of range exception is thrown. n Length of the substring. If this value
would make the substring to span past the end of the current string content,
only those characters until the end of the string are used. npos is a static
member constant value with the greatest possible value for an element of type
size t, therefore, when this value is used, all the characters between pos and the
end of the string are used as the initialization substring.

Return Value A string object containing a substring of the current object.
Example

// string::substr

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str="We think in generalities, but we live in details.";

// quoting Alfred N. Whitehead

string str2, str3;

size\_t pos;

str2 = str.substr (12,12); // "generalities"

pos = str.find("live"); // position of "live" in str

str3 = str.substr (pos); // get from "live" to the end

cout << str2 << ’ ’ << str3 << endl;

return 0;

generalities live in details.

Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; basic string substr (size type

pos =0, size type n=npos) const;
See also string::replace Replace part of string (método público) string::data

Get string data (método público) string::find Find content in string (método
público) string::insert Insert into string (método público) string::append Append
to string (método público)

============== string::insert
string& insert ( size t pos1, const string& str ); string& insert ( size t pos1,

const string& str, size t pos2, size t n ); string& insert ( size t pos1, const
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char* s, size t n); string& insert ( size t pos1, const char* s ); string& insert (
size t pos1, size t n, char c ); iterator insert ( iterator p, char c ); void insert (
iterator p, size t n, char c ); template¡class InputIterator¿ void insert ( iterator
p, InputIterator first, InputIterator last );

Insert into string
The current string content is extended by inserting some additional content

at a specific location within the string content (this position is determined by
either pos1 or p, depending on the function version used).

The arguments passed to the function determine the content that is inserted:
string& insert ( size t pos1, const string& str ); Inserts a copy of the entire

string object str at character position pos1. string& insert ( size t pos1, const
string& str, size t pos2, size t n ); Inserts a copy of a substring of str at character
position pos1. The substring is the portion of str that begins at the character
position pos2 and takes up to n characters (it takes less than n if the end of
str is reached before). string& insert ( size t pos1, const char * s, size t n );
Inserts at the character position pos1, a copy of the string formed by the first n
characters in the array of characters pointed by s. string& insert ( size t pos1,
const char * s ); Inserts at character position pos1, a copy of the string formed
by the null-terminated character sequence (C string) pointed by s. The length
of this caracter sequence is determined by the first ocurrence of a null character
(as determined by traits.length(s)). string& insert ( size t pos1, size t n, char c
); Inserts a string formed by a repetition of character c, n times, at the character
position pos1. iterator insert ( iterator p, char c ); Inserts a copy of character
c at the position referred by iterator p and returns an iterator referring to this
position where it has been inserted. void insert ( iterator p, size t n, char c );
Inserts a string formed by the repetition of character c, n times, at the position
referred by iterator p. template¡class InputIterator¿ void insert (iterator p,
InputIterator first, InputIterator last); Inserts at the internal position referred
by p the content made up of the characters that go from the element referred
by iterator first to the element right before the one referred by iterator last.

Parameters
str Another object of class string whose content is entirely or partially in-

serted into the content. pos1 Position within the string where the additional
content is to be inserted. Notice that the first position has a value of 0, not 1.
If the position passed is past the end of the string, an out of range exception is
thrown. pos2 Starting position of the substring of str that has the content to
be inserted. Notice that the first position has also a value of 0. If the position
passed is past the end of str, an out of range exception is thrown. n Number of
characters to insert. s Array with a sequence of characters. In the third member
function version, the length is determined by parameter n, even including null
characters in the content. By contrast, in the fourth member version, s is a
null-terminated character, and therefore its length is determined only by the
first occurrence of a null character. c Character value to be used to be repeated
n times as the inserted content. p Iterator referring to an element part of the
string, where the additional content is to be inserted. This is an iterator of the
string::iterator member type, which is a compiler specific iterator type suitable
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to iterate through the elements of this object. start Iterator referring to the be-
ginning of a sequence of characters whose content is to be inserted in the string.
last Iterator referring to the past-the-end element of the sequence of characters
to be inserted.

Return Value *this, for the versions returning string&, and an interator
referring to the insertion position for the version returning an iterator.

Example

// inserting into a string

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str="to be question";

string str2="the ";

string str3="or not to be";

string::iterator it;

// used in the same order as described above:

str.insert(6,str2); // to be (the )question

str.insert(6,str3,3,4); // to be (not )the question

str.insert(10,"that is cool",8); // to be not (that is )the question

str.insert(10,"to be "); // to be not (to be )that is the

question

str.insert(15,1,’:’); // to be not to be(:) that is the

question

it = str.insert(str.begin()+5,’,’); // to be(,) not to be: that is the

question

str.insert (str.end(),3,’.’); // to be, not to be: that is the

question(...)

str.insert (it+2,str3.begin(),str3.begin()+3); // (or )

cout << str << endl;

return 0;

Output:

to be, or not to be: that is the question...

Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; basic string& insert ( size type

pos1, const basic string& str ); basic string& insert ( size type pos1, const ba-
sic string& str, size type pos2, size type n ); basic string& insert ( size type
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pos1, const charT* s, size type n ); basic string& insert ( size type pos1, const
charT* s ); basic string& insert ( size type pos1, size type n, charT c ); itera-
tor insert ( iterator p, charT c ); void insert ( iterator p, size type n, charT
c ); template ¡class InputIterator¿ void insert ( iterator p, InputIterator first,
InputIterator last );

See also string::append Append to string (método público) string::replace
Replace part of string (método público) string::substr Generate substring (método
público) string::operator= String atribuição (método público) string::operator+=
Append to string (método público)

============ string::operator+=
string& operator+= ( const string& str ); string& operator+= ( const char*

s ); string& operator+= ( char c );
Append to string
Appends a copy of the argument to the string.
The new string content is the content existing in the string object before the

call followed by the content of the argument.
The append member function provides a similar functionality with additional

options.
Parameters
str string object. A copy of the content of this object is appended to the

object’s content. s A pointer to an array containing a null-terminated character
sequence (C string), which is appended to the object’s content. c Character.
This single character is appended to the string object’s content.

Return Value *this
Example

// string::operator+=

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string name ("John");

string family ("Smith");

name += " K. "; // c-string

name += family; // string

name += ’\n’; // character

cout << name;

return 0;

Output:
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John K. Smith

Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
basic string¡charT,traits,Allocator¿& operator+= ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&

str ); basic string¡charT,traits,Allocator¿& operator+= ( const charT* s ); ba-
sic string¡charT,traits,Allocator¿& operator+= ( char c );

See also string::append Append to string (método público) string::assign
Assign content to string (método público) string::operator= String atribuição
(método público) string::insert Insert into string (método público) string::replace
Replace part of string (método público)

================ string::assign
string& assign ( const string& str ); string& assign ( const string& str, size t

pos, size t n ); string& assign ( const char* s, size t n ); string& assign ( const
char* s ); string& assign ( size t n, char c ); template ¡class InputIterator¿
string& assign ( InputIterator first, InputIterator last );

Assign content to string
Assigns new content to the string replacing its current content.
The arguments passed to the function determine the new content:
string& assign ( const string& str ); Sets a copy of str as the new content.

string& assign ( const string& str, size t pos, size t n ); Sets a copy of a substring
of str as the new content. The substring is the portion of str that begins at the
character position pos and takes up to n characters (it takes less than n if the
end of str is reached before). string& assign ( const char * s, size t n ); Sets as
the new content a copy of the string formed by the first n characters of the array
pointed by s. string& assign ( const char * s ); Sets a copy of the string formed
by the null-terminated character sequence (C string) pointed by s as the new
content. The length of the caracter sequence is determined by the first ocurrence
of a null character (as determined by traits.length(s)). string& assign ( size t
n, char c ); Sets a string formed by a repetition of character c, n times, as the
new content. template¡class InputIterator¿ string& assign (InputIterator first,
InputIterator last); If InputIterator is an integral type, behaves as the previous
member function version, effectively setting as the new content a string formed
by the repetition first times of the character equivalent to last. In any other case,
the content is set to the values of the elements that go from element referred to
by iterator first to the element right before the one referred to by iterator last.

Parameters
str Another object of class string whose content is entirely or partially copied

as the new content for the string. pos Starting position of the substring of the
string object str that forms the new content. Notice that the first position has
a value of 0, not 1. If the position passed is past the end of str, an out of range
exception is thrown. n Number of characters to use for the content (i.e., its
length). s Array with a sequence of characters. In the third member function
version, the length is determined by parameter n, even including null characters
in the content. By contrast, in the fourth member version, s is a null-terminated
character, and therefore its length is determined only by the first occurrence
of a null character. c Character value to be repeated n times to form the
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new content. start If along with last, both are integers, it is equivalent to
parameter n, otherwise it is an iterator referring to the beginning of a sequence
of characters. last If along with start, both are integers, it is equivalent to
parameter c, otherwise it is an iterator referring to the past-the-end element of
a sequence of characters.

Return Value *this
Example

// string::assign

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str;

string base="The quick brown fox jumps over a lazy dog.";

// used in the same order as described above:

str.assign(base);

cout << str << endl;

str.assign(base,10,9);

cout << str << endl; // "brown fox"

str.assign("pangrams are cool",7);

cout << str << endl; // "pangram"

str.assign("c-string");

cout << str << endl; // "c-string"

str.assign(10,’*’);

cout << str << endl; // "**********"

str.assign<int>(10,0x2D);

cout << str << endl; // "----------"

str.assign(base.begin()+16,base.end()-12);

cout << str << endl; // "fox jumps over"

return 0;

Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
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typedef typename Allocator::size type size type; basic string& assign ( const
basic string& str ); basic string& assign ( const basic string& str, size type pos,
size type n ); basic string& assign ( const charT* s, size type n ); basic string&
assign ( const charT* s ); basic string& assign ( size type n, charT c ); template
¡class InputIterator¿ basic string& assign ( InputIterator first, InputIterator last
);

See also string::operator= String atribuição (método público) string::append
Append to string (método público) string::clear Clear string (método público)
string::insert Insert into string (método público) string::replace Replace part of
string (método público) string::substr Generate substring (método público)

================= string::at
const char& at ( size t pos ) const; char& at ( size t pos );
Get character in string
Returns the character at position pos in the string.
This member function behaves as operator[] , except that at also performs a

range check, throwing an exception of type out of range in case that pos is not
an actual position in the string.

Parameters
pos Position within the string of the character to be retrieved. Notice that

the first character in the string has position 0. If the position passed is past the
end of str, an out of range exception is thrown. size t is an unsigned integral
type.

Return value The character at the specified position in the string.
Example

// string::at

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("Test string");

int i;

for (i=0; i < str.length(); i++)

{

cout << str.at(i);

return 0;

This code prints out the content of a string character by character using the
at member function.

Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::const reference const reference; typedef type-

name Allocator::reference reference; typedef typename Allocator::size type size type;
const reference at ( size type pos ) const; reference at ( size type pos );
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See also string::operator[] Get character in string (método público) string::substr
Generate substring (método público) string::find Find content in string (método
público) string::replace Replace part of string (método público)

================== string::begin
iterator begin(); const iterator begin() const;
Return iterator to beginning
Returns an iterator referring to the first character in the string.
Parameters none
Return Value An iterator to the beginning of the string.
The type of this iterator is either string::iterator member type or string::const iterator

member type, which are compiler specific iterator types suitable to iterate th-
rough the elements of a string object.

Example

// string::begin and string::end

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("Test string");

string::iterator it;

for ( it=str.begin() ; it < str.end(); it++ )

cout << *it;

return 0;

This code prints out the content of a string character by character using an
iterator that iterates between begin and end.

Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
iterator begin(); const iterator begin() const;
See also string::end Return iterator to end (método público) string::rbegin

Return reverse iterator to reverse beginning (public member function) string::rend
Return reverse iterator to reverse end (public member function)

==================== string::capacity
size t capacity ( ) const;
Return size of allocated storage
Returns the size of the allocated storage space in the string object.
Notice that the capacity is not necessarily equal to the number of characters

that conform the content of the string (this can be obtained with members size
or length), but the capacity of the allocated space, which is either equal or
greater than this content size.

Notice also that this capacity does not suppose a limit to the length of the
string. If more space is required to accomodate content in the string object,
the capacity is automatically expanded, or can even be explicitly modified by
calling member reserve.
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The real limit on the size a string object can reach is returned by member
max size.

Parameters none
Return Value The size of the currently allocated storage space in the string

object.
size t is an unsigned integral type.
Example

// comparing size, length, capacity and max\_size

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("Test string");

cout << "size: " << str.size() << "\n";

cout << "length: " << str.length() << "\n";

cout << "capacity: " << str.capacity() << "\n";

cout << "max\_size: " << str.max\_size() << "\n";

return 0;

A possible output for this program could be:
size: 11 length: 11 capacity: 15 max size: 4294967291
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type capacity ( ) const;
See also string::reserve Request a change in capacity (método público) string::size

Return length of string (método público) string::max size Return maximum size
of string (método público) string::resize Resize string (método público)

================ string::clear
void clear();
Clear string
The string content is set to an empty string, erasing any previous content

and thus leaving its size at 0 characters.
Parameters none
Return Value none
Example

// string::clear

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()
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{

string str;

char c;

cout << "Please type some lines of text. Enter a period to finish:\n";

do {

c=cin.get();

str += c;

if (c==’\n’)

{

cout << str;

str.clear();

} while (c!=’.’);

return 0;

This program repeats every line introduced by the user until a period cha-
racter (’.’) is introduced. Every newline character (’\n’) triggers the repetition
of the line and the clearing of the current string content.

Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
void clear ( );
See also string::erase Erase characters from string (método público) string::resize

Resize string (método público) string::empty Test if string is empty (método
público)

============ string::compare
int compare ( const string& str ) const; int compare ( const char* s ) const;

int compare ( size t pos1, size t n1, const string& str ) const; int compare (
size t pos1, size t n1, const char* s) const; int compare ( size t pos1, size t n1,
const string& str, size t pos2, size t n2 ) const; int compare ( size t pos1, size t
n1, const char* s, size t n2) const;

Compare strings
Compares the content of this object (or a substring of it, known as compared

(sub)string) to the content of a comparing string, which is formed according to
the arguments passed.

The member function returns 0 if all the characters in the compared con-
tents compare equal, a negative value if the first character that does not match
compares to less in the object than in the comparing string, and a positive value
in the opposite case.

Notice that for string objects, the result of a character comparison depends
only on its character code (i.e., its ASCII code), so the result has some limited
alphabetical or numerical ordering meaning.

For other basic string class instantitations, the comparison depends on the
specific traits::compare function, where traits is one of the class template para-
meters.

Parameters
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str string object with the content to be used as comparing string. s Array
with a sequence of characters to be used as comparing string. Except for the
last member version, this is a null-terminated character sequence whose length
is determined by the first occurrence of a null-character. In the last member
version, the length is not determined by any occurrence of null-characters but by
parameter n2. pos1 Position of the beginning of the compared substring, i.e. the
first character in the object (in *this) to be compared against the comparing
string. n1 Length of the compared substring. pos2 Position of a character
in object str which is the beginning of the comparing string. n2 Length in
characters of the comparing string.

Return Value 0 if the compared characters sequences are equal, otherwise a
number different from 0 is returned, with its sign indicating whether the object
is considered greater than the comparing string passed as parameter (positive
sign), or smaller (negative sign).

If either pos1 or pos2 is specified with a position greater than the size of the
corresponding string object, an exception of type out of range is thrown.

Example

// comparing apples with apples

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str1 ("green apple");

string str2 ("red apple");

if (str1.compare(str2) != 0)

cout << str1 << " is not " << str2 << "\n";

if (str1.compare(6,5,"apple") == 0)

cout << "still, " << str1 << " is an apple\n";

if (str2.compare(str2.size()-5,5,"apple") == 0)

cout << "and " << str2 << " is also an apple\n";

if (str1.compare(6,5,str2,4,5) == 0)

cout << "therefore, both are apples\n";

return 0;

Output:
green apple is not red apple still, green apple is an apple and red apple is

also an apple therefore, both are apples

151



Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; int compare ( const ba-

sic string& str ) const; int compare ( const charT* s ) const; int compare
( size type pos1, size type n1, const basic string& str ) const; int compare (
size type pos1, size type n1, const charT* s) const; int compare ( size type
pos1, size type n1, const basic string& str, size t pos2, size type n2 ) const; int
compare ( size type pos1, size type n1, const charT* s, size type n2) const;

See also string::find Find content in string (método público) string::rfind
Find last occurrence of content in string (public member function) string::substr
Generate substring (método público)

=============== string::copy
size t copy ( char* s, size t n, size t pos = 0) const;
Copy sequence of characters from string
Copies a sequence of characters from the string content to the array pointed

by s. This sequence of characters is made of the characters in the string that
start at character position pos and span n characters from there.

The function does not append a null character after the content copied.
To retrieve a temporary c-string value from a string object, a specific member
function exists: c str.

Parameters
s Array where the sequence of characters is copied. The storage space of

the array shall already be allocated and should be large enough to contain n
characters. n Number of characters to be copied. If this number is greater than
the amount of characters between pos and the end of the string content, only
those characters between pos and the end of the string are copied. pos Position
of the first character to be copied from the string. out of range is thrown if
pos¿size().

Return Value The effective length of the sequence of characters copied to s.
This may either be equal to parameter n or to size()-pos, whichever is smaller
(see description of parameter n).

size t is an unsigned integral type.
Example

// string::copy

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

int length;

char buffer[20];

string str ("Test string...");

length=str.copy(buffer,6,5);

buffer[length]=’\0’;
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cout << "buffer contains: " << buffer << "\n";

return 0;

Output:
Buffer contains: string
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type copy( charT* s,

size type n, size type pos = 0) const;
See also string::assign Assign content to string (método público) string::c str

Get C string equivalent (método público) string::replace Replace part of string
(método público) string::insert Insert into string (método público)

============ string::c str
const char* c str ( ) const;
Get C string equivalent
Generates a null-terminated sequence of characters (c-string) with the same

content as the string object and returns it as a pointer to an array of characters.
A terminating null character is automatically appended.
The returned array points to an internal location with the required storage

space for this sequence of characters plus its terminating null-character, but the
values in this array should not be modified in the program and are only granted
to remain unchanged until the next call to a non-constant member function of
the string object.

Parameters none
Return Value Pointer to an internal array containing the c-string equivalent

to the string content.
Example

// strings and c-strings

\#include <iostream>

\#include <cstring>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

char * cstr, *p;

string str ("Please split this phrase into tokens");

cstr = new char [str.size()+1];

strcpy (cstr, str.c\_str());

// cstr now contains a c-string copy of str

153



p=strtok (cstr," ");

while (p!=NULL)

{

cout << p << endl;

p=strtok(NULL," ");

delete[] cstr;

return 0;

Output:
Please split this phrase into tokens
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
const charT* c str ( ) const;
See also string::copy Copy sequence of characters from string (public member

function) string::data Get string data (método público) string::assign Assign
content to string (método público)

================ string::data
const char* data() const;
Get string data
Returns a pointer to an array of characters with the same content as the

string.
Notice that no terminating null character is appended (see member c str for

such a functionality).
The returned array points to an internal location which should not be modi-

fied directly in the program. Its contents are only granted to remain unchanged
until the next call to a non-constant member function of the string object.

Parameters none
Return Value Pointer to an internal array containing the same content as

the string.
Example

// string::data

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

int length;

string str = "Test string";

char* cstr = "Test string";
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if ( str.length() == strlen (cstr) )

{

cout << "str and cstr have the same length.\n";

length = str.length();

if ( memcmp (cstr, str.data(), length ) == 0 )

cout << "str and cstr have the same content.\n";

}

return 0;

Output:
str and cstr have the same length. str and cstr have the same content.
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
const charT* data ( ) const;
See also string::copy Copy sequence of characters from string (public member

function) string::c str Get C string equivalent (método público) string::assign
Assign content to string (método público)

===================== string::empty
bool empty ( ) const;
Test if string is empty
Returns whether the string is empty, i.e. whether its size is 0.
This function does not modify the content of the string in any way. To clear

the content of the string, member clear can be used.
Parameters none
Return Value true if the string size is 0, false otherwise.
Example

// string::empty

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string content;

string line;

cout << "Please introduce a text. Enter an empty line to finish:\n";

do {

getline(cin,line);

content += line + ’\n’;

} while (!line.empty());

cout << "The text you introduced was:\n" << content;

return 0;
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This program reads the user input line by line and stores it into string content
until an empty line is introduced.

Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
bool empty ( ) const;
See also string::clear Clear string (método público) string::size Return length

of string (método público) string::length Return length of string (método público)
===================== string::end
iterator end(); const iterator end() const;
Return iterator to end
Returns an iterator referring to the next element after the last character in

the string.
Parameters none
Return Value An iterator past the end of the string.
The type of this iterator is either string::iterator member type or string::const iterator

member type, which are compiler specific iterator types suitable to iterate th-
rough the elements of a string object.

Example

// string::begin and string::end

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("Test string");

string::iterator it;

for ( it=str.begin() ; it < str.end(); it++ )

cout << *it;

return 0;

This code prints out the content of a string character by character using an
iterator that iterates between begin and end.

Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
iterator end(); const iterator end() const;
See also string::begin Return iterator to beginning (método público) string::rbegin

Return reverse iterator to reverse beginning (public member function) string::rend
Return reverse iterator to reverse end (public member function)

===================== string::erase
string& erase ( size t pos = 0, size t n = npos ); iterator erase ( iterator

position ); iterator erase ( iterator first, iterator last );
Erase characters from string
Erases a part of the string content, shortening the length of the string.
The characters affected depend on the member function version used:
string& erase ( size t pos = 0, size t n = npos ); Erases a sequence of n cha-

racters starting at position pos. Notice that both parameters are optional: with
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only one argument, the function deletes everything from position pos forwards,
and with no arguments, the function deletes the entire string, like member clear.
iterator erase ( iterator position ); Erases the character referred by the iterator
position. Only one character is affected. iterator erase ( iterator first, iterator
last ); Erases all the characters between first and last.

Parameters
pos Position within the string of the first character to be erased. If the

position passed is past the end of the string, an out of range exception is thrown.
n Amount of characters to be removed. It may remove less characters if the end
of the string is reached before the n characters have been erased. The default
value of npos indicates that all the characters until the end of the string should
be erased. size t is an unsigned integral type. position Iterator of the member
type string::iterator referring to a signle character in the string to be removed.
first Iterator of the member type string::iterator referring to the first character
in a sequence of characters within the string to be erased. last Iterator of the
member type string::iterator referring to the last character in the sequence of
characters within the string to be erased.

Return Value For the member that returns a string&, the function returns
*this. For the remaining members, the function returns an iterator of member
type string::iterator referring to the character that now occupies the position of
the first character erased, or, if no such character exists, returns end().

Example

// string::erase

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("This is an example phrase.");

string::iterator it;

// erase used in the same order as described above:

str.erase (10,8);

cout << str << endl; // "This is an phrase."

it=str.begin()+9;

str.erase (it);

cout << str << endl; // "This is a phrase."

str.erase (str.begin()+5, str.end()-7);

cout << str << endl; // "This phrase."

return 0;

Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
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typedef typename Allocator::size type size type; basic string& erase( size type
pos = 0, size type n = npos); iterator erase ( iterator p ); iterator erase ( iterator
first, iterator last );

See also string::clear Clear string (método público) string::replace Replace
part of string (método público) string::insert Insert into string (método público)
string::assign Assign content to string (método público)

===================== string::find
size t find ( const string& str, size t pos = 0 ) const; size t find ( const char*

s, size t pos, size t n ) const; size t find ( const char* s, size t pos = 0 ) const;
size t find ( char c, size t pos = 0 ) const;

Find content in string
Searches the string for the content specified in either str, s or c, and returns

the position of the first occurrence in the string.
When pos is specified the search only includes characters on or after position

pos, ignoring any possible occurrences in previous locations.
Notice that unlike member find first of, whenever more than one character

is being searched for, it is not enough that only one of these characters match,
but the entire sequence of characters to find must be matched.

Parameters
str string to be searched for in the object. The entire content of str must be

matched in some part of the string to be considered a match. s Array with a
sequence of characters. In the second member function version, the size of the
content to be matched is only determined by parameter n. In the third version,
a null-terminated sequence is expected, and its end is determined by the first
occurrence of a null character in it. n Length of sequence of characters to search
for. c Individual character to be searched for. pos Position of the first character
in the string to be taken into consideration for possible matches. A value of 0
means that the entire string is considered.

Return Value The position of the first occurrence in the string of the searched
content. If the content is not found, the member value npos is returned.

Example

// string::find

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("There are two needles in this haystack with needles.");

string str2 ("needle");

size\_t found;

// different member versions of find in the same order as above:

found=str.find(str2);

if (found!=string::npos)
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cout << "first ’needle’ found at: " << int(found) << endl;

found=str.find("needles are small",found+1,6);

if (found!=string::npos)

cout << "second ’needle’ found at: " << int(found) << endl;

found=str.find("haystack");

if (found!=string::npos)

cout << "’haystack’ also found at: " << int(found) << endl;

found=str.find(’.’);

if (found!=string::npos)

cout << "Period found at: " << int(found) << endl;

// let’s replace the first needle:

str.replace(str.find(str2),str2.length(),"preposition");

cout << str << endl;

return 0;

Notice how parameter pos can be used to search for a second instance of the
same search string. Output:

first ’needle’ found at: 14 second ’needle’ found at: 44 ’haystack’ also found
at: 30 Period found at: 51 There are two prepositions in this haystack with
needles.

Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type find ( const ba-

sic string& str, size type pos = 0 ) const; size type find ( const charT* s,
size type pos, size type n ) const; size type find ( const charT* s, size type
pos = 0 ) const; size type find ( charT c, size type pos = 0 ) const;

See also string::rfind Find last occurrence of content in string (public member
function) string::find first of Find character in string (método público) string::find last of
Find character in string from the end (public member function) string::find first not of
Find absence of character in string string::find last not of Find absence of cha-
racter in string from the end (método público) string::replace Replace part of
string (método público) string::substr Generate substring (método público)

===================== string::find first not of
size t find first not of ( const string& str, size t pos = 0 ) const; size t

find first not of ( const char* s, size t pos, size t n ) const; size t find first not of
( const char* s, size t pos = 0 ) const; size t find first not of ( char c, size t pos
= 0 ) const;

Find absence of character in string
Searches for the first character in the object which is not part of either str,

s or c, and returns its position.
When pos is specified the search only includes characters on or after position

pos, ignoring any content in the previous character positions.
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Parameters
str string containing the characters to match against in the object. s Array

with a sequence of characters. The position of first character in the string that
does not compare equal to any of the characters in this sequence is returned. In
the second member function version, the number of characters in the sequence
of characters to match against is only determined by parameter n. In the third
version, a null-terminated sequence (c-string) is expected, and the amount of
characters to match against is determined by its length, which is indicated by a
null-character after the last character. n Length of the sequence of characters s.
c Individual character. The function returns the position of the first character
in the object that is not c. pos Position of the first character in the string to be
taken into consideration for matches. A value of 0 means that the entire string
is considered.

Return Value The position of the first character in the object that is not
part of characters it is being matched against. If no such position is found, the
member value npos is returned.

Example

// string::find\_first\_not\_of

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("look for non-alphabetic characters...");

size\_t found;

found=str.find\_first\_not\_of("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ");

if (found!=string::npos)

{

cout << "First non-alphabetic character is " << str[found];

cout << " at position " << int(found) << endl;

return 0;

First non-alphabetic character is - at position 12
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type find first not of (

const basic string& str, size type pos = 0 ) const; size type find first not of (
const charT* s, size type pos, size type n ) const; size type find first not of (
const charT* s, size type pos = 0 ) const; size type find first not of ( charT c,
size type pos = 0 ) const;

See also string::find Find content in string (método público) string::find first of
Find character in string (método público) string::find last not of Find absence
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of character in string from the end (método público) string::replace Replace part
of string (método público) string::substr Generate substring (método público)

=============== string::find first of
size t find first of ( const string& str, size t pos = 0 ) const; size t find first of

( const char* s, size t pos, size t n ) const; size t find first of ( const char* s,
size t pos = 0 ) const; size t find first of ( char c, size t pos = 0 ) const;

Find character in string
Searches the string for any of the characters that are part of either str, s or

c, and returns the position of the first occurrence in the string.
When pos is specified the search only includes characters on or after position

pos, ignoring any possible occurrences at previous character positions.
Notice that for a match to happen it is enough that one of the characters

matches in the string (any of them). To search for an entire sequence of cha-
racters use find instead.

Parameters
str string containing the characters to search for in the object. The first

character in the string that compares equal to any of the characters in str is
considered a match. s Array with a sequence of characters. The first character
in the string that compares equal to any of the characters in this sequence
is considered a match. In the second member function version, the number
of characters in the sequence of characters to search for is only determined
by parameter n. In the third version, a null-terminated sequence (c-string)
is expected, and the amount of characters to search for is determined by its
length, which is indicated by a null-character after the last character. n Length
of sequence of characters to search for. c Individual character to be searched for.
pos Position of the first character in the string to be taken into consideration
for possible matches. A value of 0 means that the entire string is considered.

Return Value The position of the first occurrence in the string of any of the
characters searched for. If the content is not found, the member value npos is
returned.

Example

// string::find\_first\_of

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("Replace the vowels in this sentence by asterisks.");

size\_t found;

found=str.find\_first\_of("aeiou");

while (found!=string::npos)

{
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str[found]=’*’;

found=str.find\_first\_of("aeiou",found+1);

cout << str << endl;

return 0;

R*pl*c* th* v*w*ls *n th*s s*nt*nc* by *st*r*sks.
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type find first of ( const

basic string& str, size type pos = 0 ) const; size type find first of ( const charT*
s, size type pos, size type n ) const; size type find first of ( const charT* s,
size type pos = 0 ) const; size type find first of ( charT c, size type pos = 0 )
const;

See also string::find Find content in string (método público) string::find last of
Find character in string from the end (método público) string::find first not of
Find absence of character in string string::replace Replace part of string (método
público) string::substr Generate substring (método público)

=============== string::find last not of
size t find last not of ( const string& str, size t pos = npos ) const; size t

find last not of ( const char* s, size t pos, size t n ) const; size t find last not of
( const char* s, size t pos = npos ) const; size t find last not of ( char c, size t
pos = npos ) const;

Find absence of character in string from the end
Searches for the last character in the object which is not part of either str,

s or c, and returns its position.
When pos is specified the search only includes characters on or before posi-

tion pos, ignoring any content in the character positions after it.
Parameters
str string containing the characters to match against in the object. s Array

with a sequence of characters. In the second member function version, the
number of characters in the sequence of characters to match against is only
determined by parameter n. In the third version, a null-terminated sequence (c-
string) is expected, and the amount of characters to match against is determined
by its length, which is indicated by a null-character after the last character. n
Length of the sequence of characters s. c Individual character. The function
returns the position of the last character in the object that is not c. pos Position
of the last character in the string to be taken into consideration for matches.
The default value npos indicates that the entire string is considered.

Return Value The position of the last character in the object that is not
part of characters it is being matched against. If no such position is found, the
member value npos is returned.

Example
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// string::find\_last\_not\_of

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("erase trailing white-spaces \n");

string whitespaces (" \t\f\v\n\r");

size\_t found;

found=str.find\_last\_not\_of(whitespaces);

if (found!=string::npos)

str.erase(found+1);

else

str.clear(); // str is all whitespace

cout << ’"’ << str << ’"’ << endl;

return 0;

”erase trailing white-spaces”
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type find last not of (

const basic string& str, size type pos = npos ) const; size type find last not of
( const charT* s, size type pos, size type n ) const; size type find last not of (
const charT* s, size type pos = npos ) const; size type find last not of ( charT
c, size type pos = npos ) const;

See also string::find Find content in string (método público) string::rfind
Find last occurrence of content in string (método público) string::find last of
Find character in string from the end (método público) string::find first not of
Find absence of character in string string::replace Replace part of string (método
público) string::substr Generate substring (método público)

=============== string::find last of
size t find last of ( const string& str, size t pos = npos ) const; size t

find last of ( const char* s, size t pos, size t n ) const; size t find last of ( const
char* s, size t pos = npos ) const; size t find last of ( char c, size t pos = npos
) const;

Find character in string from the end
Searches the string from the end for any of the characters that are part of

either str, s or c, and returns the position of the last occurrence in the string.
When pos is specified the search only includes characters on or before posi-

tion pos, ignoring any possible occurrences at character positions after it.
Notice that for a match to happen is enough that one of the characters

matches in the string (any of them). To search from the end for an entire
sequence of characters use rfind instead.
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Parameters
str string containing the characters to search for in the object. The first

character of the string that compares equal to any of the characters in str is
considered a match. s Array with a sequence of characters. The last character
of the string that compares equal to any of the characters in this sequence is
considered a match. In the second member function version, the number of
characters in the sequence of character to search for is only determined by para-
meter n. In the third version, a null-terminated sequence (c-string) is expected,
and the amount characters to search for is determined by its length, which is
indicated by a null-character after the last character. n Length of sequence of
characters to search for. c Individual character to be searched for. pos Position
of the last character in the string to be taken into consideration for possible
matches. The default value npos indicates that the entire string is considered.

Return Value The position of the first occurrence in the string of any of the
characters searched for. If the content is not found, the member value npos is
returned.

Example

// string::find\_last\_of

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

void SplitFilename (const string\& str)

{

size\_t found;

cout << "Splitting: " << str << endl;

found=str.find\_last\_of("/\\");

cout << " folder: " << str.substr(0,found) << endl;

cout << " file: " << str.substr(found+1) << endl;

int main ()

{

string str1 ("/usr/bin/man");

string str2 ("c:\\windows\\winhelp.exe");

SplitFilename (str1);

SplitFilename (str2);

return 0;

Splitting: /usr/bin/man folder: /usr/bin file: man Splitting: c:\windows\winhelp.exe
folder: c:\windows file: winhelp.exe

Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
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typedef typename Allocator::size type size type; size type find last of ( const
basic string& str, size type pos = npos ) const; size type find last of ( const
charT* s, size type pos, size type n ) const; size type find last of ( const charT*
s, size type pos = npos ) const; size type find last of ( charT c, size type pos =
npos ) const;

See also string::find Find content in string (método público) string::rfind
Find last occurrence of content in string (método público) string::find first of
Find character in string (método público) string::find last not of Find absence
of character in string from the end (método público) string::replace Replace part
of string (método público) string::substr Generate substring (método público)

=============== string::get allocator
allocator¡char¿ get allocator( ) const;
Get allocator
Returns the allocator object used to constuct the object.
Allocators define memory allocation models. For string objects this is an

object of the standard allocator type for char elements: allocator¡char¿, which
is value independent, but basic string objects may specify different allocator
types as a template parameter of the class template, and different values for
them on object construction.

Parameters none
Return Value The allocator value.
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef Allocator allocator type; allocator type get allocator() const;
=============== string::insert
string& insert ( size t pos1, const string& str ); string& insert ( size t pos1,

const string& str, size t pos2, size t n ); string& insert ( size t pos1, const
char* s, size t n); string& insert ( size t pos1, const char* s ); string& insert (
size t pos1, size t n, char c ); iterator insert ( iterator p, char c ); void insert (
iterator p, size t n, char c ); template¡class InputIterator¿ void insert ( iterator
p, InputIterator first, InputIterator last );

Insert into string
The current string content is extended by inserting some additional content

at a specific location within the string content (this position is determined by
either pos1 or p, depending on the function version used).

The arguments passed to the function determine the content that is inserted:
string& insert ( size t pos1, const string& str ); Inserts a copy of the entire

string object str at character position pos1. string& insert ( size t pos1, const
string& str, size t pos2, size t n ); Inserts a copy of a substring of str at character
position pos1. The substring is the portion of str that begins at the character
position pos2 and takes up to n characters (it takes less than n if the end of
str is reached before). string& insert ( size t pos1, const char * s, size t n );
Inserts at the character position pos1, a copy of the string formed by the first n
characters in the array of characters pointed by s. string& insert ( size t pos1,
const char * s ); Inserts at character position pos1, a copy of the string formed
by the null-terminated character sequence (C string) pointed by s. The length
of this caracter sequence is determined by the first ocurrence of a null character
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(as determined by traits.length(s)). string& insert ( size t pos1, size t n, char c
); Inserts a string formed by a repetition of character c, n times, at the character
position pos1. iterator insert ( iterator p, char c ); Inserts a copy of character
c at the position referred by iterator p and returns an iterator referring to this
position where it has been inserted. void insert ( iterator p, size t n, char c );
Inserts a string formed by the repetition of character c, n times, at the position
referred by iterator p. template¡class InputIterator¿ void insert (iterator p,
InputIterator first, InputIterator last); Inserts at the internal position referred
by p the content made up of the characters that go from the element referred
by iterator first to the element right before the one referred by iterator last.

Parameters
str Another object of class string whose content is entirely or partially in-

serted into the content. pos1 Position within the string where the additional
content is to be inserted. Notice that the first position has a value of 0, not 1.
If the position passed is past the end of the string, an out of range exception is
thrown. pos2 Starting position of the substring of str that has the content to
be inserted. Notice that the first position has also a value of 0. If the position
passed is past the end of str, an out of range exception is thrown. n Number of
characters to insert. s Array with a sequence of characters. In the third member
function version, the length is determined by parameter n, even including null
characters in the content. By contrast, in the fourth member version, s is a
null-terminated character, and therefore its length is determined only by the
first occurrence of a null character. c Character value to be used to be repeated
n times as the inserted content. p Iterator referring to an element part of the
string, where the additional content is to be inserted. This is an iterator of the
string::iterator member type, which is a compiler specific iterator type suitable
to iterate through the elements of this object. start Iterator referring to the be-
ginning of a sequence of characters whose content is to be inserted in the string.
last Iterator referring to the past-the-end element of the sequence of characters
to be inserted.

Return Value *this, for the versions returning string&, and an interator
referring to the insertion position for the version returning an iterator.

Example

// inserting into a string

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str="to be question";

string str2="the ";

string str3="or not to be";

string::iterator it;
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// used in the same order as described above:

str.insert(6,str2); // to be (the )question

str.insert(6,str3,3,4); // to be (not )the question

str.insert(10,"that is cool",8); // to be not (that is )the question

str.insert(10,"to be "); // to be not (to be )that is the question

str.insert(15,1,’:’); // to be not to be(:) that is the question

it = str.insert(str.begin()+5,’,’); // to be(,) not to be: that is the question

str.insert (str.end(),3,’.’); // to be, not to be: that is the question(...)

str.insert (it+2,str3.begin(),str3.begin()+3); // (or )

cout << str << endl;

return 0;

Output:
to be, or not to be: that is the question...
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; basic string& insert ( size type

pos1, const basic string& str ); basic string& insert ( size type pos1, const ba-
sic string& str, size type pos2, size type n ); basic string& insert ( size type
pos1, const charT* s, size type n ); basic string& insert ( size type pos1, const
charT* s ); basic string& insert ( size type pos1, size type n, charT c ); itera-
tor insert ( iterator p, charT c ); void insert ( iterator p, size type n, charT
c ); template ¡class InputIterator¿ void insert ( iterator p, InputIterator first,
InputIterator last );

See also string::append Append to string (método público) string::replace
Replace part of string (método público) string::substr Generate substring (método
público) string::operator= String atribuição (método público) string::operator+=
Append to string (método público)

=============== string::length
size t length() const;
Return length of string
Returns a count of the number of characters in the string.
string::length is an alias of string::size, returning both the exact same value.
Parameters none
Return Value The number of characters that conform the string’s content.
size t is an unsigned integral type.
Example

// string::length

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()
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{

string str ("Test string");

cout << "The length of str is " << str.length() << " characters.\n";

return 0;

Output:
The length of str is 11 characters.
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type length() const;
See also string::resize Resize string (método público) string::max size Re-

turn maximum size of string (método público) string::capacity Return size of
allocated storage (método público)

=============== string::max size
size t max size ( ) const;
Return maximum size of string
Returns the maximum number of characters that the string object can hold.
Parameters none
Return Value The maximum number of characters a string object can have

as its content.
size t is an unsigned integral type.
Example

// comparing size, length, capacity and max\_size

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("Test string");

cout << "size: " << str.size() << "\n";

cout << "length: " << str.length() << "\n";

cout << "capacity: " << str.capacity() << "\n";

cout << "max\_size: " << str.max\_size() << "\n";

return 0;

A possible output for this program could be:
size: 11 length: 11 capacity: 15 max size: 4294967291
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type max size() const;
See also string::capacity Return size of allocated storage (método público)

string::size Return length of string (método público) string::resize Resize string
(método público)

=============== string::operator+=
string& operator+= ( const string& str ); string& operator+= ( const char*

s ); string& operator+= ( char c );
Append to string
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Appends a copy of the argument to the string.
The new string content is the content existing in the string object before the

call followed by the content of the argument.
The append member function provides a similar functionality with additional

options.
Parameters
str string object. A copy of the content of this object is appended to the

object’s content. s A pointer to an array containing a null-terminated character
sequence (C string), which is appended to the object’s content. c Character.
This single character is appended to the string object’s content.

Return Value *this
Example

// string::operator+=

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string name ("John");

string family ("Smith");

name += " K. "; // c-string

name += family; // string

name += ’\n’; // character

cout << name;

return 0;

Output:
John K. Smith
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
basic string¡charT,traits,Allocator¿& operator+= ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&

str ); basic string¡charT,traits,Allocator¿& operator+= ( const charT* s ); ba-
sic string¡charT,traits,Allocator¿& operator+= ( char c );

See also string::append Append to string (método público) string::assign
Assign content to string (método público) string::operator= String atribuição
(método público) string::insert Insert into string (método público) string::replace
Replace part of string (método público)

=============== string::operator=
string& operator= ( const string& str ); string& operator= ( const char* s

); string& operator= ( char c );
String atribuição
Sets a copy of the argument as the new content for the string object.
The previous content is dropped.
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The assign member function provides a similar functionality with additional
options.

Parameters
str string object. A copy of the content of this object is used as the new

content for the object. s A pointer to an array containing a null-terminated
character sequence (C string), which is copied as the new content for the object.
c Character. The content is set to a single character.

Return Value *this
Example

// string assigning

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str1, str2, str3;

str1 = "Test string: "; // c-string

str2 = ’x’; // single character

str3 = str1 + str2; // string

cout << str3 << endl;

return 0;

Output:
Test string: x
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
basic string¡charT,traits,Allocator¿& operator= ( const basic string¡charT,traits,Allocator¿&

str ); basic string¡charT,traits,Allocator¿& operator= ( const charT* s ); ba-
sic string¡charT,traits,Allocator¿& operator= ( char c );

See also string::assign Assign content to string (método público) string::operator+=
Append to string (método público) string::insert Insert into string (método
público) string::replace Replace part of string (método público) string::string
Construct string object (constructor member) string::compare Compare strings
(método público)

=============== string::operator[]
const char& operator[] ( size t pos ) const; char& operator[] ( size t pos );
Get character in string
Returns a reference the character at position pos in the string.
The function actually returns data()[ pos ].
The at member function has the same behavior as this operator function,

except that at also performs a range check.
Parameters
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pos Position within the string of the character to be retrieved. Notice that
the first character in the string has a position of 0, not 1. size t is an unsigned
integral type.

Return value The character at the specified position in the string.
Example

// string::operator[]

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("Test string");

int i;

for (i=0; i < str.length(); i++)

{

cout << str[i];

return 0;

This code prints out the content of a string character by character using the
offset operator on the string object str.

Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::const reference const reference; typedef type-

name Allocator::reference reference; typedef typename Allocator::size type size type;
const reference operator[] ( size type pos ) const; reference operator[] ( size type
pos );

See also string::at Get character in string (método público) string::substr
Generate substring (método público) string::find Find content in string (método
público) string::replace Replace part of string (método público)

=============== string::push back
void push back ( char c );
Append character to string
Appends a single character to the string content, increasing its size by one.
To append more than one character at a time, refer to either member append

or operator+= .
Parameters
c Character to be appended
Return Value none
Example

// string::push\_back

\#include <iostream>

\#include <fstream>
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\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str;

ifstream file ("test.txt",ios::in);

while (!file.eof())

{

str.push\_back(file.get());

cout << str;

return 0;

This example reads an entire file character by character, appending each
character to a string object using push back.

Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
void push back ( charT c );
See also string::operator+= Append to string (método público) string::append

Append to string (método público) string::operator= String atribuição (método
público) string::insert Insert into string (método público) string::replace Re-
place part of string (método público) string::end Return iterator to end (método
público)

=============== string::rbegin
reverse iterator rbegin(); const reverse iterator rbegin() const;
Return reverse iterator to reverse beginning
Returns a reverse iterator referring to the last character in the string, which

is considered the reverse beginning.
rbegin refers to the character right before the one that would be referred to

by member end.
Parameters none
Return Value A reverse iterator to the reverse beginning of the string (i.e.,

the last character).
The type of this iterator is either string::reverse iterator member type or

string::const reverse iterator member type, which are compiler specific iterator
types suitable to perform a reverse iteration through the elements of a string
object.

Example

// string::rbegin and string::rend

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{
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string str ("now step live...");

string::reverse\_iterator rit;

for ( rit=str.rbegin() ; rit < str.rend(); rit++ )

cout << *rit;

return 0;

This code prints out the reversed content of a string character by character
using a reverse iterator that iterates between rbegin and rend. Notice how even
though the reverse iterator is increased, the iteration goes backwards through
the string (this is a feature of reverse iterators). The actual output is:

...evil pets won
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
reverse iterator rbegin(); const reverse iterator rbegin() const;
See also string::rend Return reverse iterator to reverse end (método público)

string::begin Return iterator to beginning (método público) string::end Return
iterator to end (método público)

=============== string::rend
reverse iterator rend(); const reverse iterator rend() const;
Return reverse iterator to reverse end
Returns a reverse iterator referring to the element right before the first cha-

racter in the string, which is considered the reverse end.
rend refers to the character right before the one that would be referred to

by member begin.
Parameters none
Return Value A reverse iterator to the reverse end of the string (i.e., the

element right before its first character).
The type of this iterator is either string::reverse iterator member type or

string::const reverse iterator member type, which are compiler specific iterator
types suitable to perform a reverse iteration through the elements of a string
object.

Example

// string::rbegin and string::rend

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("now step live...");

string::reverse\_iterator rit;

for ( rit=str.rbegin() ; rit < str.rend(); rit++ )

cout << *rit;

return 0;

173



This code prints out the reversed content of a string character by character
using a reverse iterator that iterates between rbegin and rend. Notice how even
though the reverse iterator is increased, the iteration goes backwards through
the string (this is a feature of reverse iterators). The actual output is:

...evil pets won
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
reverse iterator rend(); const reverse iterator rend() const;
See also string::rbegin Return reverse iterator to reverse beginning (método

público) string::begin Return iterator to beginning (método público) string::end
Return iterator to end (método público)

=============== string::replace
string& replace ( size t pos1, size t n1, const string& str ); string& replace

( iterator i1, iterator i2, const string& str );
string& replace ( size t pos1, size t n1, const string& str, size t pos2, size t

n2 );
string& replace ( size t pos1, size t n1, const char* s, size t n2 ); string&

replace ( iterator i1, iterator i2, const char* s, size t n2 );
string& replace ( size t pos1, size t n1, const char* s ); string& replace (

iterator i1, iterator i2, const char* s );
string& replace ( size t pos1, size t n1, size t n2, char c ); string& replace (

iterator i1, iterator i2, size t n2, char c );
template¡class InputIterator¿ string& replace ( iterator i1, iterator i2, Inpu-

tIterator j1, InputIterator j2 );
Replace part of string
Replaces a section of the current string by some other content determined

by the arguments passed.
For the versions with parameters pos1 and n1, the section replaced begins

at character position pos1 and spans for n1 characters within the string.
For the versions with iterators i1 and i2, the section replaced is the one

formed by the elements between iterator i1 and the element right before iterator
i2.

The arguments passed to the function determine what is the replacement for
this section of the string:

string& replace ( size t pos1, size t n1, const string& str ); string& replace (
iterator i1, iterator i2, const string& str ); The section is replaced by a copy of
the entire string object str. string& replace ( size t pos1, size t n1, const string&
str, size t pos2, size t n2 ); The section is replaced by a copy of a substring of
str. The substring is the portion of str that begins at the character position pos2
and takes up to n2 characters (it takes less than n2 if the end of the string is
reached before). string& replace ( size t pos1, size t n1, const char * s, size t n2
); string& replace ( iterator i1, iterator i2, const char * s, size t n2 ); The section
is replaced by a copy of the string formed by the first n2 characters in the array of
characters pointed by s. string& replace ( size t pos1, size t n1, const char * s );
string& replace ( iterator i1, iterator i2, const char * s ); The section is replaced
by a copy of the string formed by the null-terminated character sequence (C
string) pointed by s. The length of this caracter sequence is determined by the
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first ocurrence of a null character (as determined by traits.length(s)). string&
replace ( size t pos1, size t n1, size t n2, char c ); string& replace ( iterator i1,
iterator i2, size t n2, char c ); The section is replaced by a repetition of character
c, n2 times. template¡class InputIterator¿ string& replace (iterator i1, iterator
i2, InputIterator j1, InputIterator j2); The section is replaced by the content
made up of the characters that go from the element referred by iterator j1 to
the element right before the one referred by iterator j2.

Parameters
str Another object of class string whose content is entirely or partially used

as the replacement. pos1 Position within the string of the first character of the
section to be replaced. Notice that the first position has a value of 0, not 1.
If the position passed is past the end of the string, an out of range exception
is thrown. n1 Length of the section to be replaced within the string. If this
is longer than the actual length of the string, the function replaces the entire
segction between pos1 and the end of the string. pos2 Starting position of the
substring of str that has the content to be inserted. Notice that the first position
has also a value of 0. If the position passed is past the end of str, an out of range
exception is thrown. n2 Length in characters of the replacement string. If the
source of characters is not long enough, only the amount of characters until the
end of that source is used as replacement. s Array with a sequence of characters.
In the third group of member versions, this does not need to be a null-terminated
sequence, since its length is determined by parameter n2, but in the fourth group
it does, because the end of the sequence of characters is precisely determined
by the first occurrence of a null character. c Character value to be used to be
repeated n2 times as the replacement content. i1,i2 Iterators referring to the
beginning and the end of the section in the string to be replaced. j1,j2 Iterators
referring to the beginning and the end of a sequence of characters whose content
is used as replacement.

Return Value *this
Example

// replacing in a string

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string base="this is a test string.";

string str2="n example";

string str3="sample phrase";

string str4="useful.";

// function versions used in the same order as described above:
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// Using positions: 0123456789*123456789*12345

string str=base; // "this is a test string."

str.replace(9,5,str2); // "this is an example string."

str.replace(19,6,str3,7,6); // "this is an example phrase."

str.replace(8,10,"just all",6); // "this is just a phrase."

str.replace(8,6,"a short"); // "this is a short phrase."

str.replace(22,1,3,’!’); // "this is a short phrase!!!"

// Using iterators: 0123456789*123456789*

string::iterator it = str.begin(); // ^

str.replace(it,str.end()-3,str3); // "sample phrase!!!"

str.replace(it,it+6,"replace it",7); // "replace phrase!!!"

it+=8; // ^

str.replace(it,it+6,"is cool"); // "replace is cool!!!"

str.replace(it+4,str.end()-4,4,’o’); // "replace is cooool!!!"

it+=3; // ^

str.replace(it,str.end(),str4.begin(),str4.end());

// "replace is useful."

cout << str << endl;

return 0;

Output:
replace is useful.
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; basic string& replace ( size type

pos1, size type n1, const basic string& str ); basic string& replace ( itera-
tor i1, iterator i2, const basic string& str ); basic string& replace ( size type
pos1, size type n1, const basic string& str, size type pos2, size type n2 ); ba-
sic string& replace ( size type pos1, size type n1, const charT* s, size type n2
); basic string& replace ( iterator i1, iterator i2, const charT* s, size type n2
); basic string& replace ( size type pos1, size type n1, const charT* s ); ba-
sic string& replace ( iterator i1, iterator i2, const charT* s ); basic string& re-
place ( size type pos1, size type n1, size type n2, charT c ); basic string& replace
( iterator i1, iterator i2, size type n2, charT c ); template ¡class InputIterator¿
basic string& replace ( iterator i1, iterator i2, InputIterator first,InputIterator
last );

See also string::insert Insert into string (método público) string::append
Append to string (método público) string::substr Generate substring (método
público) string::erase Erase characters from string (método público)

=============== string::reserve
void reserve ( size t res arg=0 );
Request a change in capacity
Requests that the capacity of the allocated storage space in the string be at

least res arg.
This can expand or shrink the size of the storage space in the string, although

notice that the resulting capacity after a call to this function is not necessarily
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equal to res arg but can be either equal or greater than res arg, therefore sh-
rinking requests may or may not produce an actual reduction of the allocated
space in a particular library implementation. In any case, it never trims the
string content (for that purposes, see resize or clear, which modify the content).

Parameters
res arg Minimum amount of allocated storage to be reserved. size t is an

unsigned integral type.
Return Value none
If the requested size to allocate is greater than the maximum size (string::max size)

a length error exception is thrown.
Example

// string::reserve

\#include <iostream>

\#include <fstream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str;

size\_t filesize;

ifstream file ("test.txt",ios::in|ios::end);

filesize=file.tellg();

str.reserve(filesize);

file.seekg(0);

while (!file.eof())

{

str += file.get();

cout << str;

return 0;

This example reserves enough capacity in the string to store an entire file,
which is then read character by character. By reserving a capacity for the string
of at least the size of the entire file, we avoid all the automatic reallocations that
the object str could suffer each time that a new character surpassed the size of
its previously allocated storage space.

Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; void reserve ( size type

res arg=0 );
See also string::capacity Return size of allocated storage (método público)

string::resize Resize string (método público) string::max size Return maximum
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size of string (método público)
=============== string::resize
void resize ( size t n, char c ); void resize ( size t n );
Resize string
Resizes the string content to n characters.
If n is smaller than the current length of the string, the content is reduced

to its first n characters, the rest being dropped.
If n is greater than the current length of the string, the content is expanded

by appending as many instances of the c character as needed to reach a size of
n characters.

The second version, actually calls: resize(n,char()), so when a string is resized
to a greater size without passing a second argument, the new character positions
are filled with the default value of a char, which is the null character.

Parameters
n New size for the string, expressed in characters. size t is an unsigned

integral type. c Character to be used to fill any additional character space in
the string.

Return Value none
If the requested size is greater than the maximum size (string::max size) a

length error exception is thrown.
Example

// resizing string

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

size\_t sz;

string str ("I like to code in C");

cout << str << endl;

sz=str.size();

str.resize (sz+2,’+’);

cout << str << endl;

str.resize (14);

cout << str << endl;

return 0;

Output:
I like to code in C I like to code in C++ I like to code
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
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typedef typename Allocator::size type size type; void resize( size type n,
charT c ); void resize( size type n );

See also string::size Return length of string (método público) string::clear
Clear string (método público) string::max size Return maximum size of string
(método público)

=============== string::rfind
size t rfind ( const string& str, size t pos = npos ) const; size t rfind ( const

char* s, size t pos, size t n ) const; size t rfind ( const char* s, size t pos = npos
) const; size t rfind ( char c, size t pos = npos ) const;

Find last occurrence of content in string
Searches the string for the content specified in either str, s or c, and returns

the position of the last occurrence in the string.
When pos is specified, the search only includes characters between the be-

ginning of the string and position pos, ignoring any possible occurrences after
pos.

Parameters
str string to be searched for in the object. The entire content of str must be

matched in some part of the string to be considered a match. s Array with a
sequence of characters. In the second member function version, the size of the
content to be matched is only determined by parameter n. In the third version,
a null-terminated sequence is expected, and its end is determined by the first
occurrence of a null character in it. n Length of sequence of characters to search
for. c Individual character to be searched for. pos Position of the first character
in the string to be taken into consideration for possible matches. The default
value npos indicates that the entire string is searched.

Return Value The position of the last occurrence in the string of the searched
content. If the content is not found, the member value npos is returned.

Example

// string::rfind

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.");

string key ("sixth");

size\_t found;

found=str.rfind(key);

if (found!=string::npos)

str.replace (found,key.length(),"seventh");

cout << str << endl;
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return 0;

Output:
The sixth sick sheik’s seventh sheep’s sick.
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type rfind ( const ba-

sic string& str, size type pos = npos ) const; size type rfind ( const charT* s,
size type pos, size type n ) const; size type rfind ( const charT* s, size type pos
= npos ) const; size type rfind ( charT c, size type pos = npos ) const;

See also string::find Find content in string (método público) string::find last of
Find character in string from the end (método público) string::find last not of
Find absence of character in string from the end (método público) string::replace
Replace part of string (método público) string::substr Generate substring (método
público)

=============== string::size
size t size() const;
Return length of string
Returns a count of the number of characters in the string.
string::length is an alias of string::size, returning both the exact same value.
Parameters none
Return Value The number of characters that conform the string’s content.
size t is an unsigned integral type.
Example

// string::size

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str ("Test string");

cout << "The size of str is " << str.size() << " characters.\n";

return 0;

Output:
The size of str is 11 characters.
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; size type size() const;
See also string::resize Resize string (método público) string::max size Re-

turn maximum size of string (método público) string::capacity Return size of
allocated storage (método público)

=============== string::substr
string substr ( size t pos = 0, size t n = npos ) const;
Generate substring
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Returns a string object with its contents initialized to a substring of the
current object.

This substring is the character sequence that starts at character position pos
and has a length of n characters.

Parameters
pos Position of a character in the current string object to be used as starting

character for the substring. If the position passed is past the end of the string,
an out of range exception is thrown. n Length of the substring. If this value
would make the substring to span past the end of the current string content,
only those characters until the end of the string are used. npos is a static
member constant value with the greatest possible value for an element of type
size t, therefore, when this value is used, all the characters between pos and the
end of the string are used as the initialization substring.

Return Value A string object containing a substring of the current object.
Example

// string::substr

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

int main ()

{

string str="We think in generalities, but we live in details.";

// quoting Alfred N. Whitehead

string str2, str3;

size\_t pos;

str2 = str.substr (12,12); // "generalities"

pos = str.find("live"); // position of "live" in str

str3 = str.substr (pos); // get from "live" to the end

cout << str2 << ’ ’ << str3 << endl;

return 0;

generalities live in details.
Basic template member declarations ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
typedef typename Allocator::size type size type; basic string substr (size type

pos =0, size type n=npos) const;
See also string::replace Replace part of string (método público) string::data

Get string data (método público) string::find Find content in string (método
público) string::insert Insert into string (método público) string::append Append
to string (método público)

=============== string::swap
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void swap ( string& str );
Swap contents with another string
Swaps the contents of the string with those of string object str, such that

after the call to this member function, the contents of this string are those which
were in str before the call, and the contents of str are those which were in this
string.

Notice that a global function with the same name, swap, exists with the
same behavior, and which acts as a specialization for strings of the algorithm
function with the same name.

Parameters
str a string object to swap its contents with those of the object.
Return value none
Example

// swap strings

\#include <iostream>

\#include <string>

using namespace std;

main ()

{

string buyer ("money");

string seller ("goods");

cout << "Before swap, buyer has " << buyer;

cout << " and seller has " << seller << endl;

seller.swap (buyer);

cout << " After swap, buyer has " << buyer;

cout << " and seller has " << seller << endl;

return 0;

Output:
Before swap, buyer has money and seller has goods After swap, buyer has

goods and seller has money
Basic template member declaration ( basic string¡charT,traits,Allocator¿ )
void swap ( basic string& str );
See also swap Swap contents of two strings (function) string::replace Replace

part of string (método público) string::assign Assign content to string (método
público)

===============
STL C++ string functions: Assuming declaration: string Var;
Function/Operation Description Var ⁀= string2 Var.assign(”string-to-assign”)

Assignment of value to string. When assigning a C ”char”data type, first check
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if NULL to avoid failure/crash. i.e.: if( szVar ) sVar.assign( szVar ); where
szVar is a C ”char *”data type and sVar is of type ”string”. Var.swap(string2)
swap(string1,string2) Swap with value held in string2. Function swap will ex-
change contents of two string class variables. Var += string2 Var.append()
Var.push back() Append string/characters. Var.insert() Insert characters Var.erase()
Var ⁀= Clear string variable. No arguments necessary. + Concatenate ==,

!=, <, <=, >, >= Var.compare(string) Compare strings. Var.length() Return
length of string. No arguments necessary. The methods length(), size() and
capacity() all return the same value. Var.size() Return length of string. No
arguments necessary. Var.capacity() Return length of string + 1. Red Hat
7.x. Red Hat 8.0+ returns the number of characters without the ”+1”. Num-
ber of characters that can be held without re-allocation. No arguments neces-
sary. Var.max size() Returns a very large number. No arguments necessary.
Var.empty() Returns 1 if an empty string. Returns 0 if not empty.

<< Output stream

>>

getline() Input stream Var.c str() Returns C string pointer. C char string
is null terminated. Do not free memory using this pointer! Var.data() Returns
C string pointer. C char string is NOT null terminated. Do not free memory
using this pointer! Var[] Var.at(integer) Access individual characters. Var.find()
Var.rfind() Find first occurance of string or substring. Find last occurance of
string or substring. Var.find first of() Var.find last of() Find strings and subs-
trings. Var.find first not of() Var.find last not of() Find strings and substrings.
Var.replace() Replace section of string with new characters. Var.substr() Re-
turn substring of text Var.begin() Var.end() Iterators Var.rbegin() Var.rend()
Reverse iterators

exemplo

string h(’’abc abc abd abc’’);

cout << h.replace(4,6,’’ijk’’,3) << endl;

output:

abc ijkd abc

if ( line1.find(’’html’’) < 80 ) caso contrário, n~ao achando

escreve o último inteiro....

bool good ( ) const;
bool fail() const
Check if the state of the stream is good for i/o operations.
The function returns true if none of the stream’s error flags (eofbit, failbit

and badbit) are set.
Notice that this function is not the exact opposite of bad(), which only checks

whether the badbit error flag is set.
The error flags can be checked independently by using any of the member

functions eof, fail and bad.
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The value returned by this function is the same as the result of evaluating:
(rdstate() == 0)

6.4 Vocabulario - strings

•

•
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Caṕıtulo 7

Variáveis

Neste caṕıtulo vou discutir variáveis e tipos de dados. As variáveis são uma forma de
abstração elas associam um setor de endereços na memória do computador em que fica
guardado um tipo de dado com uma tabela chamada espaço de nomes permitindo que os
programadores pensem de forma mais humana. Vamos também entender porque as variáveis
têm tipo numa linguagem como C++, é o conceito que permite ao compilador determinar o
endereço inicial e o final em que ele deve guardar um tipo de dado.

Variáveis e funções - depois do caṕıtulo 8 usaremos os vocábulos membros e
métodos são a parte central do processamento de dados.

Alguém já disse1 que quando descobrimos a estrutura certa para uma variável,
resolvemos o problema.

É as variáveis tem uma estrutura com a qual elas modelam o objeto do pro-
blema, e as funções são responsáveis por alterar os dados contidos nas variáveis.

Desde o primeiro caṕıtulo que estamos usando variáveis que guardam da-
dos dos tipos int, char, float. Aqui vou discutir em maior detalhe o que
significam estes tipos de variáveis.

Uma confusão dif́ıcil de evitar: dado e variável. São dois conceitos que
andam juntos sendo dif́ıcil, na linguagem, separá-los. O contexto em que eles
aparecem deixa claro o que se quer dizer. A razão da confusão se prende a uma
necessidade técnica: precisamos guardar dados em variáveis e o tipo dos dados
tem que coincidir com o tipo da variável.

• Um pertence ao mundo externo que nossos programas vão modelar, os
dados.

• O outro são a representação dos aspectos do mundo externo em nossos
programas as variáveis.

Por exemplo, tem uma diferença fundamental entre os tipos de dados int e
float e os objetos matemáticos que eles representam, um número inteiro ou um
número racional. Você pode escrever, com um programa de computador, todos

1Peço perdão por não poder fazer referência à fonte.
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os inteiros2 que a linguagem de programação “conhecer”, isto não seria posśıvel
fazer com o correspondente objeto matemático, enquanto que os números3 do
tipo float fazem parte de uma malha com uma certa precisão e também há uma
quantidade finita deles. Fora desta precisão não é posśıvel escrever os números
racionais chamados de float, uma diferença fundamental entre os racionais e
os dados do tipo float: entre dois racionais sempre podemos escrever outro
racional (em Matemática).

De uma forma mais simples poderiamos parafrasear o parágrafo acima di-
zendo que os dados do tipo int são precisos, embora em número finito, en-
quanto que os dados do tipo float podem ser apresentados até uma certa
precisão definida por constantes que se encontram numa biblioteca da lingua-
gem.

Estes dois tipos de dados são fundamentais para muitos problemas que se
podem resolver com programas escritos em C++ mas há outros tipos de dados
que serão discutidos aqui assim como a abstração que é posśıvel fazer deles com
as variáveis.

Isto para lhe dizer que o tipo de dado int não são os inteiros da Matemática
assim como o tipo de dado float não são os números racionais. Ambos são uma
boa representação destes objetos matemáticos ainda que limitada.

Vamos começar falando de variáveis e depois voltaremos aos tipos de dados.
Esta primeira seção não foi escrita para ser lida uma única vez, faça uma leitura
rápida e volte quando se sentir motivado, o ı́ndice remissivo lhe dá sugestões
de como voltar para esta seção, assim como para outras seções do livro. Mas é
importante fazer uma primeira leitura dela agora.

7.1 O nome das variáveis

Um manual da linguagem LISP começa dizendo que tudo nela são śımbolos.
A práticaa em C++ não permite que se diga exatamente o mesmo, mas a idéia de que śımbolo
é um conceito básico em programação é verdadeira.
Que é śımbolo ? uma pergunta dif́ıcil de responder. Melhor aceitar que você sabe o que é
um śımbolo e começar escrevendo frases em torno da idéia de modo a sintonizá-l@ com o
autor, porque, certamente, duas pessoas quaisquer têm idéias ligeiramente diferentes do que
seja um śımbolo. Vamos acertar o passo inicialmente.

auma das razões desta prática é a de que LISP é interpretada, mesmo que haja compilador
para linguagem, o que significa que o programador vive em um ambiente LISP. Em LISP um
progrma pode ser um dado que outro programa recebe fazendo de LISP o que se chama de
linguagem de máquina da inteligência artificial.

7.1.1 Śımbolo

Esta seção trata de idéias que se encontram no limiar da linguagem técnica, e
ela contém conceitos difusos. Ao passar por aqui pela primeira vez, faça apenas

2Eu deveria dizer todos os dados do tipo int que a linguagem conhecer
3Outro erro, deveria ter dito dados do tipo float.
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uma primeira leitura desta seção indo rapidamente para a segunda. Volte aqui
sempre que se sentir motivado, ou precisar de alguma informação.

Um número é um śımbolo.
Uma bandeira é um śımbolo.
E certamente nestas duas frases usamos a palavra śımbolo de forma ligeira-

mente diferente, mas não profundamente diferente.
Um ı́cone na tela do computador é um śımbolo.
Os śımbolos guardam idéias de forma concentrada e nós temos um sistema

lógico que opera com eles de forma a produzir as informações, guardar as in-
formações ou transmit́ı-las. Como em

3 + 5 = 8 (7.1)

em que usamos cinco śımbolos para formar uma sentença que você leu e pro-
vavelmente mexeu a cabeça aprovando: você concordou comigo, o que significa
que você, como eu, pensamos que esta sentença é verdadeira.

Já aqui temos uma variedade muito grande situações (mesmo assim a di-
vergência entre o significado de śımbolo não é grande).

• Um ı́cone na tela do computador é um śımbolo assim como cursor que
representa na tela do computador o ratinho também é um simbolo e você
pode relacionar estes dois śımbolos com uma operação: a seleção de um
processo.

• 3,+,5,=,8 são śımbolos que você pode relacionar numa operação

• A verdade é um outro śımbolo que está associada aos dois exemplos acima,
um programa de computador entende que é verdade que o ratinho clicou no
śımbolo na tela do computador num certo momento o que significa em um
certo momento, em uma determinada localização de memória (endereço)
o computador vai encontrar o śımbolo 1 identificado com a ação (śımbolo)
de clicar no ratinho.

A verdade é um outro śımbolo, alguns diriam um valor. O falso é outro
śımbolo que colocamos em oposição a verdade.

O tutorial seguinte reduz os valores filosóficos verdade, falso à constantes
numéricas.

Exerćıcios 47 Verdade e falso - dois valores

1. Rode e leia o programa verdade.cc.

2. Faça mais algumas experiências com a true, false alterando o programa
verdade.cc

Para expressar os śımbolos usamos alguns śımbolos4 básicos:

4Eta que tautologia brutal, em outras palavras ćıclo vicioso.
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• Dı́gitos, {0, 1, 2, · · · , 9} e podeŕıamos ter inclúıdo os d́ıgitos hexadecimais
{A, B, C, D, E, F};

• caracteres do alfabeto de uma certa ĺıngua humana;

• sons, cores;

você pode ver que até mesmo falando de caracteres básicos a lista pode se alon-
gar. Até há 50 anos atrás com um som curto e outro alongado (código morse)
t́ınhamos uma codificação suficiente para as comunicações, usando apenas dois
śımbolos. Hoje enviamos páginas codificadas com d́ıgitos, digitalizadas, nova-
mente usando apenas dois śımbolos: 0,1.

Alguns, certamente iriam dizer que escolhemos um código, ou um alfabeto
com com estes dois śımbolos. Aı́ acrescentariamos: um código, ou um alfabeto é
uma estrutura composta de um conjunto básico de śımbolos, mais uma sintaxe
que governa o uso dos mesmos. Uma linguagem ?

Isto lhe mostra que nos encontramos na fronteira dos conceitos o que nos leva
de volta a observação de que é prefeŕıvel trabalhar com exemplos para encontrar
pontos de acordo...

Então para encurtar a história, com {0, 1} podemos dizer tudo. Para não
ficar muito dif́ıcil a comunicação, codificamos com {0, 1} as letras e o resto dos
d́ıgitos e deixamos os programas de computador com a leitura de aglomerados
de {0, 1} com a obrigação de nos oferecer páginas gráficas em que vamos ler as
palavras de nossa ĺıngua, os gráficos estat́ısticos: ele deve codificar e decodificar.

Podeŕıamos continuar assim filosofando por mais umas 300 páginas. Mas
o objetivo foi mesmo somente convencê-lo de que há muitas nuances por trás
apenas da idéia de śımbolo para que fiquemos de lados opostos. Vamos evitá-lo
e aceitar, pelo menos inicialmente, que

Definição 2 Śımbolo

• Números, são śımbolos;

• letras são śımbolos;

• certos agregados de números e letras são śımbolos;

e precisamos de algumas regras de convivência, por exemplo, para nos comu-
nicarmos com uma determinada linguagem5 de computação, por exemplo C++,
que precisa traduzir o código que escrevermos numa outra linguagem de comu-
nicação com o sistema operacional. Estas regras de convivência com os śımbolos
formam a sintaxe.

Precisamos de regras inclusive para criar novos sı́mbolos. Por exemplo
“1234” não seria um sı́mbolo novo legal, porque ele já é um sı́mbolo existente.
Mas “a1234” séria um novo sı́mbolo legal.

Vamos deixar de usar a palavra sı́mbolo e em seu lugar usar a palavra
variável. Elas não são equivalentes, por exemplo

5Nos comunicarmos com o compilador/interpretador da linguagem
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• 1 é um śımbolo e não queremos que 1 seja uma variável.

• Mas a1234 é uma variável que também podemos chamar de sı́mbolo.

Quer dizer que desejamos que o conceito de sı́mbolo seja mais amplo.

• LISP é uma linguagem simbólica.

• C++ não é uma linguagem simbólica.

Em C++ trabalhamos com variáveis.
As variáveis são constrúıdas com agregados dos sı́mbolos básicos, os dois

primeiros na definição6 2.
Vamos dizer que a1234 é o śımbolo de uma variável, e em geral diremos

apenas que a1234 é uma variável, ou algumas vezes diremos que é o nome de
uma variável.

Vamos adotar um acordo, aceitar que nome seja um sinônimo para śımbolo
pela razão simples de que vamos precisar de um nome para nos referirmos a
qualquer śımbolo. Este acordo é razoável apesar de que neste momento você
esteja querendo se manifestar lembrando que as nossas pobres linguagens hu-
manas usam um único nome para representar distintas idéias, um defeito muito
bem explorado pelos poetas e literatos, que apenas caracteriza a pobreza voca-
bular mas, indiscutivelmente, deixa belas as poesias, porque poesia se faz com
eĺıpses, com sentido figurado ou dúbio. Programas não, por enquanto não!

7.1.2 A codificação dos caracteres

A codificação dos caracteres é uma das complicações que temos que enfrentar.
O próximo tutorial usa os programas da suite ascii*.cc para complementar

as idéias do texto com uma prática iterativa com a máquina. Neles estamos
usando a estrutura de controle for, leia a respeito desta estrutura de controle
no caṕıtulo 3.

Exerćıcios 48 A tabela ASCII

1. Rode e leia o programa ascii01.cc.

2. O programa ascii01.cc sugere que há caracteres que não podem ser im-
pressos, por exemplo o de mudança de linha... faça experiências com
ascii01.cc para descobrir de que ı́ndice e até que ı́ndice os caracteres
podem ser impressos.

3. Altere ascii01.cc para que todos os caracteres, a partir de um certo ı́ndice
inicial, sejam impressos, pausadamente.

Solução: ascii02.cc

6A definição 2 é tecnicamente defeituso por incluir a expressão “certas”, ficou vaga o que
é inaceitável.
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Os caracteres impressos pelo programa ascii02.cc dependem da codificação
que a máquina tiver dos caracteres. Esta codificação está associada à uma região
lingúıstica, é ela que define a associação das teclas com os caracteres. Se você
trocar o teclado no micro, por exemplo usar um teclado vendido em Portugal,
deixará de ser posśıvel escrever devido à permutação que os caracteres sofrerão.
Há alguns caracteres que tem uma codificação fixa em consequência de que os
americanos definiram um padrão, a tabela ASCII7, parte desta tabela é aceita
por todos os páıses.

7.1.3 As regras

Definidos os caracteres (codificados) podemos escrever os nomes das variáveis
com seqüência de caracteres e para isto a sintaxe da lingua já começa a intervir
definindo regras.

Para construir os nomes das variáveis,

• o primeiro śımbolo não deve ser um d́ıgito e sim uma letra;

• não podemos usar os śımbolos {+, ∗, /,−, $, %, #, @, !, }̂ porque eles repre-
sentam operadores. O śımbolo #, antes da função8 principal(), indica
que uma macro será definida ou uma diretiva de compilação (por exemplo
“include”).

• não pode conter espaço;

• o śımbolo “−” não é proibido, mas deve ser evitado. O śımbolo “.” vai
ter um uso particular e deve assim ser evitado inicialmente, e o śımbolo é
usado para diferenciar variáveis ou criar nomes compostos como “multipla soma”
que é um nome legal;

• uma regra restritiva, mas de boa prática, seria, podemos usar todas as le-
tras do alfabeto e mais o śımbolo e qualquer número, desde que iniciando
sempre com uma letra;

• por razões lógicas (e o compilador vai interferir se você não levar a sério),
não podemos usar as palavras chave9 da linguagem e elas são

and, asm, auto, bool,bitand, bitor, break, case, catch, char, class,
const, cast, continue, default, delete, do, double, dynamic, else,
enum, explicit, extern, false, float, for, friend, goto, if, inline,
int, long, mutable, namespace, new, operator, or, public, pri-
vate, protected, register, reinterpret, return, short, signed, si-
zeof, static, struct, switch, template, this, throw, try, typedef,
typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile, xor

7American Standard Code for Information Interchange
8observe que começamos a construir a sintaxe da linguagem C++
9quando escrever programas, use um editor próprio para programas porque, uma das

proteções que ele lhe dá é tornar em negrito as palavras chave da linguagem
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• letras maiúsculas e minúsculas são diferentes, assim os nomes
Abracadabra

e abracadabra representam duas variáveis diferentes.

e consequentemente você poderia usar as variáveis
AUTO, BOOL, FOR, FLOAT, ...

mas seria de muito mau gosto, ou possivelmente, grande falta de ima-
ginação.

• O sı́mbolo \ se chama “escape caractere” e tem um uso especial, serve
para passar ao g++ um “caractere especial”, como a mudança de linha que
você já viu sendo usada em printf(), ou ao acessar o objeto cout. Se
você quiser imprimir \ você tem que digitar \\.

• O sı́mbolo % serve para definir tipos de dados, em printf()10se você
quiser imprimir % terá que escrever %% dentro de um printf(), veja no
programa divisao01.c, um exemplo. Em C++ o operador de acesso <<

do objeto cout imprime o śımbolo % livremente. A formatação dos dados
em C++ é feita por outros métodos, mas dentro de um printf() a regra
acima segue válida.

• Os sı́mbolos

– “a1234” e

– a1234

são diferentes. O primeiro, “a1234” é um vetor de caracteres. Quer dizer
se definirmos o vetor = “a1234”11, então as seguintes sentenças serão
verdadeira:

1. vetor[0] = a

2. vetor[1] = 1

3. vetor[2] = 2

4. vetor[3] = 3

5. vetor[4] = 4

observe que o primeiro ı́ndice é o zero. Observe também que as aspas
duplas fazem parte da definição do śımbolo do tipo vetor de caracteres,
também chamado de string.

• Os dois śımbolos ’a’ e “a” são diferentes. O primeiro representa o caractere
“primeira letra do alfabeto português”, enquanto que o segundo representa
um vetor de caracteres de tamanho 1.

• Caracteres numéricos: ’0’,’1’,’2’, . . . , ’9’. Observe que ’0’ é diferente de 0.
Os caracteres estão designados todos numa tabela chamada ASCII12.

10Você não precisa usar printf(), use o objeto cout com o acesso <<.
11Na declaração é legal definir char vetor=’’a1234’’, mas a atribuição tem que ser feita

com strcpy(vetor, ’’a1234’’).
12American Standard Code for Information Interchange
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• Os outros, incluindo os numéricos, completando alguma coisa da ordem
de 256 = 28 caracteres. O teclado do computador, tem, por exemplo 101
teclas. Mas ’a’ e ’A’ são dois caracteres diferentes obtidos apertando ou
não “shif” junto com a tecla ’a’. Com a tecla “ctrl” você pode obter novos
caracteres e assim por diante. O que caracteriza um caractere é sua
escritura entre ’aspas’ simples. Assim ’3’ é um caractere, como ’a’ e “3”
é um vetor de caracteres. Os vetores de caracteres são aglomerados de
caracteres colocados entre aspas.

Tenha cuidado com estas combinações,
ctrl-X, alt-X

alguns destes caracteres de controle podem, simplesmente, travar o pro-
grama que você estiver usando...

alt-X parece ser sempre inofensivo, mas não é o caso de ctrl-X.

Em C++ usamos, além de variáveis, a palavra macro que está associada a
um tipo de variável que representa uma função, ou um processo. As macros

são executáveis, dentro uma função.
Se você afirmar que a linguagem que usamos nesta seção é imprecisa, nós con-

cordaremos consigo. Estamos no limiar dos conceitos da ciência da informação,
onde é dif́ıcil distinguir a linguagem humana da linguagem que vamos usar para
nos comunicar com as máquinas. Mas, acredite, vai funcionar, se conseguirmos
superar esta primeira etapa.

7.1.4 O espaço de nomes

Vamos considerar esta questão, da codificação dos caracteres, como uma
curiosidade observando apenas que você não deve trocar o teclado senão o C++

vai deixar13 de funcionar!
Vamos discutir uma nova codificação, que em um certo sentido é de mais

alto ńıvel do que a codificação dos caracteres. Estamos dizendo que codificação
dos caracteres é um ńıvel14 mais baixo no sentido de que ela está mais próxima
do funcionamento da máquina, a máquina depende dela: não troque o teclado!

Espaço de nomes

Vamos discutir o espaço de nomes.
Qualquer linguagem de programação, quando iniciar a rodar um programa,

ela cria uma tabela (uma codificação) ligando os nomes das variáveis a um
endereço de memória. Isto também você pode considerar uma curiosidade e
ignorar totalmente o que vou dizer nas próxima linhas, ou mesmo saltá-las sem
nenhum prejuizo15 para o seus programas. Mas é bom que você saiba que isto
existe.

13Ficaria dif́ıcil você descobrir g++ no novo teclado...
14Os predicados ńıvel alto, ńıvel baixo dizem respeito a uma forma mais fácil para o humano

usar um código, os de mais alto ńıvel são mais próximos da linguagem humana.
15Eras! o autor está declarando que está a ponto de dizer bobagens!

192



Quando uma linguagem de programação entra em ação (ou um programa,
afinal uma linguagem de programação é apenas mais um dos programas que
a máquina está rodando), ela recebe do sistema operacional um intervalo de
endereços na memória que é calculado por um sistem bastante complexo de
otimizações e frente ao um pedido da linguagem do espaço que ela precisa. Do
ponto de vista da linguagem (leia do programa) isto é fixo, digamos16, vai da
memória 000000 até a memória aaaffffff17, por exemplo. Nesta região fica o
código da linguagem (leia programa) e os dados que forem necessários guardar
e modificar.

Se o espaço de nomes for ocupar muito espaço o sistema operacional irá
avisar que o programa é muito grande para a memória18 e a sáıda é reconfigurar
a linguagem de programação para que ela peça mais memória ao sistema.

O tamanho dos dados

Cada linguagem (leia programa) deve gerenciar o recurso memória de forma
bem otimizada porque o sistema operacional vai ser muito ŕıgido com esta dis-
tribuição de recursos. Se um programa tentar escrever fora do que lhe for
permitido, vem um corte o que pode significar para a linguagem ser tirada do
ar, ou travar! Em geral o sistema operacional simplesmente mata o faltoso em
alguns casos o faltoso trabalha sob um sub-sistema que envia uma mensagem
para o usuário pedindo desculpas. São os programadores que devem se ocupar
desta gentileza.

Suponhamos que não haverá escritas fora do espaço permitido, se houver
você pode receber uma mensagem do tipo segmentation fault, ou seja quebra do
espaço de memória alocado, ou menos educamente, o programa trava. Vamos
esquecer este incidente, neste momento, é pouco provável que você encontre
este tipo de problemas dentro do escopo deste livro, e quando encontrar já terá
experiência para encontrar a solução.

Retornando ao começo, a linguagem entrou em açao, recebeu um segmento
de memória e você definiu uma variável. Então começa a ser criado o espaço de
nomes, a tabela que associa cada variável com um intervalo de memória.

Uma variável usa uma sucessão de endereços, e não um só. Um caractere,
que é o tipo de dado que ocupa menos espaço, usa um único endereço, outros
tipos de dados usam uma sucessão de endereços em função do espaço que ele
vá ocupar. Isto é importante com programas grandes, escolher o tipo de dado
mais econômico pode resultar em melhor performance.

É porisso que muitas linguagem de programação precisam de tipos de dados
de que vamos tratar mais a frente neste caṕıtulo, pelo espaço que a variável vai
ocupar, a quantidade em bytes.

16Estamos falando de gerenciamento de memória, uma das artes mais dif́ıceis do sistema
operacional

17Os endereços de memória são registrados em hexadecimal e os valores aqui indicados são
fict́ıcios.

18Program to big fit in memory
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Antes dos bytes vem os bits. Um bit é a menor unidade de espaço de
memória, mas nós usamos aglomerados de bits, oito bits formando um byte.

Quer dizer que um byte é um arranjo com repetição dos śımbolos 0,1 to-
mados 8 a 8 o que nos dá 256 possibilidades diferentes, exatamente o tamanho
da tabela ASCII. Leia e rode o programa ascii02.cc para ver um pouco mais
do que os caracteres que é posśıvel gerar com um teclado de computador.

Se falarmos à maneira antiga que um byte é formado de lâmpadas acesas ou
apagadas (não é mais isto) então a cada uma dessas possibilidades corresponde
um caractere.

Depois vem uma nova médida de informação é a palavra (word) que é um
aglomerado de bytes que o processador lê em cada ciclo, e aqui vem a deno-
minação das máquinas de 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits - quantos bits
representa uma palavra. Em geral se diz 1 byte, 2 bytes, 4 bytes ou 8 bytes.

Numa máquina de 64 bits, o processador lê uma palavra de 64 bits a cada
ciclo.

Parte do espaço de nomes já foi ocupado19 pelos nomes dos comandos da
linguagem. O resto vai ser ocupado pelas variáveis que você definir no programa.
Antigamente era um stress a preocupação com definir variáveis, para não esgotar
o espaço de memória alocado. Hoje, em termos de memória, temos um recurso
bem amplo, não se preocupe muito com a quantidade de variável que você vai
precisar definir.

Defina bastante variáveis, com nomes bem claros e significativos, dificilmente
você irá entalar a máquina com suas variáveis. Mas tenha em mente uma
preocupação, transforme-a numa obssessão, definir apenas variáveis locais. Logo
eu voltarei a discutir este conceito.

Vamos continuar a discussão de forma mais espećıfica, aliada aos tipos de
dados que as variáveis vão representar.

7.2 Os tipos de dados

O tipo de dado é a forma de definir o espaço que os dados, a informação, vai
ocupar na memória, claro isto é uma forma de ver tipo de dado. Logo você verá
que podemos ver o tipo de dado pela sua estrutura que é o aspecto que mais
vai nos interessar como programadores. Estamos começando do começo!

O tipo mais simples de dados (que ninguém usa) é um bit, (é usado indire-
tamente).

Começamos a fazer uso dos bytes, um aglomerado de 8 ⁀bits. O tipo mais
simples de dado é caractere, ocupa um byte.

Começamos a usar células elétricas de 8 bits, os bytes, e o tipo mais simples
dados é um caracter, qualquer um dos arranjos com repetição tomados oito a
oito de bits20.

19Lembre-se que começamos dizendo “quando a linguagem de programação entrou em
ação”...

20Luz acesa ou luz apagada, falando à moda antiga.
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Isto dá 28 = 256 que é a capacidade de representar da tabela ASCII que tem
256 posições.

7.2.1 Tipos básicos de dados

Depois vem os arranjos com repetição quatro a quatro dos caracteres
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

o que dá
2564 = 4294967296

que são os dados do tipo int. A forma de obter os inteiros é por meio de uma
codificação designada por PBCD - Packed Binary Coded Decimal e você pode
ler mais a respeito na Wikipedia, [16, Binary-coded decimal]. A idéia consiste
de evitar o uso simplesmente dos binários e tentar evitar a perda de espaço na
memória. Lendo a respeito vai ficar claro o cálculo acima ou você pode simples
ignorar este detalhe se aceitar que os inteiros ocupam 4 bytes.

Em C++ este tido de dados está divido entre

• 2147483648 inteiros negativos e

• 2147483647 positivos porque precisamos de um bit para representar o sinal
negativo.

Quer dizer que em GNU C++ tem mais “números” negativos do tipo int do
que positivos, um a mais.

Aqui você vê a razão porque já dissemos antes que não trabalhamos com
números inteiros em C++ e sim com o tipos de dados chamado int do qual
existem 4294967296 - 1 = 4294967295 ( a soma da quantidade de “nume-
ros”21negativos e positivos.

Então, quando definirmos
int numero;

o compilador separa 4 endereços de memória para colocar os valores que você de-
cidir guardar nesta variável e a inicializa (acendendo algumas das “lâmpadas”),
não se esqueça disto, se você definir uma variável sem a inicializar o compilador
o fará por você. Um problema t́ıpico consiste quando desejamos guardar os
resultados de uma soma na variável sum. Esquecendo de inicializá-la com zero
pode resultar num valor errado para a soma.

Exerćıcios 49 Tutorial sobre inicialização de variáveis

1. O programa soma01.cc pretende calcular a soma de alguns inteiros, mas
ele tem vários erros (explicados nos comentários). Corrija o programa.

Solução: soma02.cc

21Não são números, é um tipo de dados que tem a estrutura algébrica isomorfa a dos inteiros
módulo 4294967295.
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2. O programa soma04.cc tem um erro devido a má utilização que faz do
método entrada int() definido em Ambiente.h. Descubra a razão do
erro e corrija o programa.

Solução: soma05.cc

Se você precisar duma listagem, por exemplo, dos alunos de sua turma, não
use int, use short int que logo vamos descrever. O programa vai rodar mais
rápido.

Um tipo particularmente importante para fazer contas é o float, número
com ponto flutuante. Eles ocupam o mesmo espaço que um inteiro, têm a mesma
quantidade de d́ıgitos que os inteiros22 e mais o ponto flutuante.

Um outro tipo de número racional é double que ocupa 8 bytes e seria o tipo
dado importante para trabalhar com alt́ıssima precisão, não sendo o caso use
float que o programa ficará mais rápido.

A tabela seguinte descreve os tamanhos dos tipos de dados básicos. Apre-
sentamos os nomes em inglês porque não tem sentido a tradução destes nomes,
a não ser que você vá programar23 em português.

tipo tamanho variação

char 1 byte o que sai do teclado
bool 1 byte True, False
unsigned short int 2 bytes 0. . . 65.535 = 216 − 1
short int 2 bytes -32.768 . . . 32.767 = 28 − 1
unsigned int 4 bytes 0 . . . 4294967295
int 4 bytes −2.147.483.648 . . .2147483648
float 4 bytes −1.2e38 . . . 3.4e38 7 d́ıgitos
double 8 bytes −2.2e308 . . . 1.8e308 15 d́ıgitos
wchar t 2 ou 4 bytes

Ao declarar um número inteiro, você pode forçá-lo a ser “sem sinal” ou
“short” com os sufixos u, l, ul. Por exemplo

int n=75u;

para declara n como inteiro sem sinal.
O mesmo pode ser feito com os dados tipo float usand os sufixos l, f.

7.2.2 Outros tipos de dados

Nem caberia aqui o t́ıtulo desta seção, mas não encontrei um t́ıtulo me-
lhor. Qualquer tipo de informação pode ser representada com um tipo dado
construido a partir dos tipos básicos de dados. No fundo eles serão arranjos
ou produtos de arranjos dos tipos básicos de dados. Algumas vezes um des-
ses recebe um nome particular para simplificar a nomenclatura. Vamos ver

22Porque, para os números do tipo int, se guarda um byte para o sinal e nos do tipo float

este espaço fica o para o ponto.
23e isto é perfeitamente posśıvel, consulte [12].
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alguns exemplos destas construções e logo você verá que o limite está em sua
imaginação.

Resolvermos, no final do caṕıtulo 1 o problema da agenda telefônica usando
um método muito simples: editando uma linha de dados com o nome e o telefone
de cada um dos contactos. O tutorial seguinte vai ampliar as possibilidades da
agenda telefônica com um novo tipo de dados.

Exerćıcios 50 Estrutura ou registro

1. Rode e depois leia o programa estrutura01.cc. Leia os comentários no
programa.

2. Transforme o programa estrutura01.cc criando as funções que executam
as diversas operações do programa.

Solução: estrutura02.cc, estrutura03.cc

3. Altere estrutura.cc para refletir as suas necessidaded de uma agenda,

• definindo melhor o tipo de dado pessoa

• criando uma variável item, do tipo pessoa para organizar melhor o
processamento.

• Faça a sua agenda de endereços usando como modelos os programas
estrutura05.cc - estrutura10.cc .

Leia um pouco mais a seguir sobre matrizes que elas podem ser úteis na
construção da agenda.

4. Rode e leia o programa tamanho.cc. O programa está mal feito, em parte
porque usa a biblioteca ambiente.h, altere-o para usar a classe Ambiente.

5. O programa tamanho.cc tem uma péssima apresentação (layout) melhore
isto, divida melhor as frases e as mudanças de linha.

6. tipo de dado mais inteligente Podemos construir dados que carregam os

seus métodos24consigo. Construa um tipo de dado, ponto, no plano, com
duas coordenadas, x, y e um método desenhar() - não se preocupe agora
com a implementação do método “desenhar()”.

Solução: ponto.cc

7. Termine o planejamento do método desenha() no programa ponto.cc

fazendo com que as coordenadas do ponto apareçam na tela;

Solução: ponto01.cc, ponto02.cc

O tutorial sobre estrutura lhe mostrou que é posśıvel construir um tipo de

dado usando o modelo struct. Você pode definir, com struct tipos formado
de campos heterogêneos (ou não), as tabelas.

24Leia mais sobre método no caṕıtulo 8.
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7.2.3 Tipo de dado mais evolúıdo

O exerćıcio 6 e o que logo lhe sucedem, 197, mostram como podemos construir
um tipo de dado mais inteligente, contendo um método encapsulado junto com
o tipo de dado.

O ponto, constrúıdo no programa ponto.cc. Nos programas ponto01.cc,
ponto02.cc são feitas duas implementações do método desenha() apenas para
mostrar duas maneiras de fazer e introduzir o comando inline e o operador
:: de associação hierárquica que faz a ligação entre variáveis e estruturas (ou
classes) a que elas pertencem.

Este exemplo ainda lhe mostra uma forma de programar bem natural em
programação25 orientada a objeto: definimos um método que não faz nada, foi
feito assim em ponto.cc deixando para terminar a sua definição em momento
posterior.

Esta forma de fazer representa um planejamento das ações deixando que as
próprias ações sejam bem definidas por um membro espećıfico da equipe, sem
que a equipe toda precise tomar conhecimento da forma como isto será feito.

Quando os dados forem homogêneos

Existe um tipo de dados básico formado de campos homogêneos, a matriz,
muito parecido com a matriz da Matemática.

Uma matriz com uma única linha simula os vetores e assim não precisamos
de um tipo dado espećıfico para vetores.

Os programas vetor01.cc, vetor02.cc mostram como você pode criar e
mostrar matrizes. Neles também você encontra como usar a formatação de
números decimais enviando para cout uma mensagem, comentário (10).

As matrizes em C++ usam o nome inglês para matrizes, array e podem ser
de int, float ou char ou de qualquer outro tipo de dados que você desejar.

As matrizes, array, como tipo de dado em programação são tabelas de dados
homogêneos, qualquer tipo de dado que você desejar, apenas deve ser o mesmo
tipo de dado em todas as entradas da matriz.

A sintaxe é
tipo de dado array[dimensao]

em que dimensão é quantidade elementos na matriz. Pode ser uma matriz
multidimensional

tipo de dado array[dimensao1][dimensao2][dimensao3]

Por exemplo em estrutura05.cc definimos um tipo de dados pessoa uma
tabela de múltipla entrada

pessoa array[30]

que é uma matriz cujos campos serão do tipo pessoa, cada campo é uma tabela
contendo um item da agenda telefônica.

Isto somente é válido dentro usando uma classe onde a tabela pessoa esteja
definida, ou dentro de um programa, telefone05.cc, em que a tabela pessoa

25Mas que não pertence a POO, pode ser feita em programa tradicional.

198



esteja definida, porque pessoa é um tipo de dado que definimos (não é um dado
padronizado).

A seguinte descrição lhe dá alguns exemplos de como construir matrizes:

• De caracteres. char array[9] é uma cadeia de caracteres com 10 posições
(a primeira é zero, a última é 9).

• De int. int array[49] é uma matriz de inteiros com 50 posições. Em
C++ os ı́ndices começam de zero e não fazer uso correto disto implica em
perda de espaço na memória.

• De float. float array[9][19] é uma matriz de números racionais com
dimensão 10 x 20 porque os ı́ndices começam em zero.

• De dados para uma agenda. Supondo que você tenha definido o tipo de
dados pessoa então

pessoa array[49]

lhe permitira construir uma agenda telefônica com 50 entradas do tipo
pessoa. Precisa usar uma classe em que o objeto pessoa esteja definido.

Neste ponto você tem tudo que precisa para terminar uma agenda telefônica,
sem dúvida com uma boa quantidade de trabalho pela frente. Um tal projeto
vai lhe dar uma boa experiência no uso de classes e de orientação a objeto.

As combinações dos tipos básicos de dados

• os caracteres, char;

• as cadeias de caracteres (que na verdade são matrizes) de caracteres;

• os números, int, float com suas variações;

• as matrizes, arrays;

com o modelo struct permite que representemos qualquer tipo de objeto do
mundo real num programa de computação.

7.3 Variável global e local

As linguagens “modernas” de programaçãoa têm um conceito especial de variável local que
se opõe ao conceito de variável global.
Os exemplos vão lhe deixar claro o que significam estes conceitos e vamos partir da análise
de exemplos para construir o conceito.
As primeiras seções fazem análise do assunto e levantam a poeira, na última fixamos os
detalhes, mas sugerimos que a última seja lida numa segunda leitura.

aDefinição de “moderno”? É aquilo que usamos e atualizamos hoje...
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Se você usar uma variável sem defińı-la, g++ vai dizer-lhe que encontrou um
nome desconhecido. Experimente, apague a declaração de alguma variável em
um programa e execute a compilação.

Por exemplo, em primeiro08.cc apague26 a linha
int t=-1;

e compile o programa. O resultado é
primeiro08.cc:34: error:

’’t’’ undeclared (first use in this function)

Antes27 todas as variáveis eram globais, quer dizer, podiam ser vistas28 em
qualquer parte do programa.

Com a modularização, com o conceito de função, as variáveis podem agora
pertencer ao interior de um módulo de programação, e C++ joga forte com este
conceito:

Quando você abrir um par de chaves, criou um módulo e pode, no começo deste
novo bloco lógico, criar variáveis que serão destrúıdas fora das chaves (quando
este bloco lógico estiver fora de uso). Leia os programas bloco0*.cc.

Não se trata apenas de existência e destruição, que são as idéias centrais da
frase anterior. Claro, isto faz parte do próprio conceito29 de variável local Se
trata também de uma forma de agir, pensar e usar um mecanismo para evitar
que dados fiquem sem controle dentro de um sistema. Nós temos que insistir
neste ponto de vista porque ele representa uma forma mais segura de programar:
evite as variáveis globais.

Esta seção pretende deixar claro este conceito e o incentivo à esta atitude,
de evitar variáveis globais. Você verá, depois do caṕıtulo 8 que a programação
orientada a objeto naturalmente conduz à eliminação de variáveis globais, mas
elas podem ainda existir e o programador deve ter cuidado extremo com elas.

Exerćıcios 51 Tutorial sobre variáveis locais

1. Rode o programa bloco01.cc. Leia o programa e os comentários que ele
encerra. Volte a rodar o programa e lê-lo até compreender o significado
das variáveis locais.

2. Altere o programa bloco01.cc dando nomes diferentes para as variáveis
na função main() - numero e na função bloco logico() - numero. Use,
por exemplo numero01, numero02.

Solução errada: bloco02.cc

26Não é necessário apagar, basta colocar o śımbolo de comentário.
27Os autores querem dizer “nos primórdios da computação....”
28Pior, podiam exercer influência.
29e da sistemática do compilador, o compilador destroi as variáveis locais quando o bloco

em que elas estiverem definidas deixa de ser usado.
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3. Leia o programa bloco02.cc, nele o comentário (40) explica o erro. Cor-
rija o programa bloco02.cc.

Solução: bloco03.cc

4. Veja no programa bloco04.cc uma forma esquisita de criar blocos lógicos
que C++ admite, simplesmente abrindo e fechando chaves. Leia os co-
mentários no programa, rode o programa e volte a lê-lo.

Adjetivamos de esquisito o processo que C++ admite para criação de variáveis
locais dentro de um bloco lógico definido pela abertura e fechamento de chaves.

Leve a sério este comentário porque certamente você irá em algum momento
ser levado a criar tais blocos lógicos, é inevitável. Não se esqueça de colocar
comentários na abertura e no fechamento.

Esta “localização das variáveis” protege o programa contra a existência de
variáveis que fiquem zanzando quais “zumbis”, perdidas dentro do programa...

Em suma, é preciso convencê-lo de que as variáveis globais podem representar
riscos muito grandes e devem ser evitadas a todo custo. Já dissemos antes,
estamos repetindo, que quando você precisar definir uma variável global, deixe
um comentário a respeito no cabeçalho do programa e ao lado da definição da
variável

int numero; // variável global !!!

que lhe sirva de alerta para que, se posśıvel, alterar o status de variável global.
A figura 7.1 mostra a relação entre uma variável local e uma variável global

definidas em um módulo e um submódulo do programa.

Na figura 7.1 você pode identificar três regiões,

• O ambiente do programa todo, designado como externo;

• Um módulo;

• Um submódulo.

O módulo interno é chamado pelo externo, esta é uma situação comum, e
pode ser uma única “linha” de programa, um loop, por exemplo.

A figura 7.1 pode representar, numa forma esquemática, o programa
bloco04.cc

Há diversos fatos que podemos salientar com respeito à variável numero:

• numero no bloco interno, nada tem o que ver com numero no bloco inter-
mediário. As duas podem até ter tipos diferentes, o que não seria nada
aconselhável. Neste caso deveriam ter identificadores diferentes.

• O valor que numero tem no bloco intermediário, conseqüentemente, é di-
ferente do que a outra tem no bloco interno.

• Há razões fortes para que você tenha variáveis tão distintas mas com o
mesmo nome. Se você estiver calculando uma soma, gostará certamente
de chamar sempre a variável que acumula os valores de soma.
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int numero=2;

int numero=20;

int numero=30;

Aqui numero

vale 2

Aqui numero

vale 20

Figura 7.1: Variável global e variável local.

• É preciso ser cuidadoso com esta facilidade para não pecar contra a legi-
bilidade do programa, a sua compreensão. Comentários sempre ajudam.
Sufixos permitem que você use o nome adequado adaptado ao módulo em
que estiver a variável, por exemplo soma interna, soma externa.

Exerćıcios 52 Variável local ou automática

1. Leia e rode o programa fatorial023.cc.

2. O programa fatorial023.cc tem comentários indicando pontos em que
você deve ativar/desativar comentários, eles servem para salientar o valor
de uma variável dentro dos diversos blocos. Ative/desative os comentários,
e rode o programa, (ou copie o programa para teste.cc e neste novo
programa apague os comentários nos pontos indicados). Compile e rode o
programa.

3. Analise no programa fatorial023.cc o uso dos comentários que contém
a frase “deixe esta marca...”. É um tipo de uso de comentários útil na
etapa de desenvolvimentos, serve para sugerir pontos em que pode haver
erro no programa (não é o caso aqui).

4. Transforme os comentários com a marca “deixe esta marca...” no pro-
grama fatorial023.cc em funções. Razão: o programa vai ficar mais
limpo e leǵıvel. Isto vai forçá-lo a estudar o caṕıtulo 4 e o assunto -
passagem de valor.
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5. Faça um fluxograma para fatorial023.cc indicando os valores que a
variável pode assumir em cada um dos blocos lógicos do fluxograma.

6. Leia e rode o programa var local.cc.

Resumindo, você pode fazer o que a figura 7.1 sugere, mas não deve. O
compilador irá advert́ı-lo dizendo que o valor de numero ensombreia30 o valor
de numero, quando analisar o sub-módulo. Embora as três variáveis numero

sejam três variáveis diferentes, evite fazer isto. Use
numero1, numero2, numero3

ou mesmo nomes mais sugestivos
numero de fora, numero do meio, numero de dentro

nunca esquecendo que a regra é que o programa fique leǵıvel. Se numero re-
presenta a quantidade de grãos de feijão que o programa está contabilizando,
porque não chamar esta variável de

numero grao feijao ?

O programa var local.cc ilustra inclusive os riscos que fazem da linguagem
C++ um ambiente de programação delicioso.

Rode o programa var local.cc e depois o leia. Faça isto diversas vezes até
que fique claro o significado de variável local e global.

Exerćıcios 53 Três variáveis com o mesmo nome

1. Leia o programa global 01.cc e nele identifique os três ńıveis em que a
variável numero está definida.

2. Loop infinito O programa global 01.cc não para31 (a não ser com ctrl-c).
Altere as variáveis, escolha outros nomes, de modo que o programa saia
do loop. Sugestões no comentário (50).

3. O programa global 01.cc mostra como se pode usar de forma abusiva a
definição de variáveis locais. Coloque alguns printf()s para detectar os
valores que a variável numero tem no programa, indique quando imprimir
em que seção ocorre o valor.

4. O uso de um mesmo nome para variáveis diferentes (é o caso, numero

designa três variáveis diferentes) é um fato positivo nas linguagens mo-
dernas, mas que pode se voltar contra o programador. Leia global 01.cc

e justifique os comentários (41), (42) e (43).

O exemplo, no exerćıcio anterior é uma representação perfeita da figura 7.1
em que uma variável designada pelo nome numero existe em três ambientes
distintos.

Neste exemplo temos três ambientes dentro do grande ambiente represen-
tado pelo programa, queremos nos referir ao arquivo onde está esta função e

30warning: the variavel XXX shadows the variable XXX .
31O programa pode estar alterado no disco, leia o comentário (50)
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o cabeçalho do programa. Analise global 01.cc. A variável numero está de-
finida em três ambientes. Rigorosamente falando, o singular está errado. São
três variáveis definidas em três espaços de nomes, com endereços diferentes na
memória.

Rode e leia o programa fatorial023.cc, ele vai lhe exemplificar esta questão
das variáveis distintas com mesmo nome. O programa vai lhe mostrar os en-
dereços das variáveis.

Dentro do while() a variável tem um valor que se encontra em permanente
alteração e nada tem o que ver com a variável que controla o laço.
Conseqüentemente este programa não para nunca a não ser com ctrl-c. Rode
e analise como os valores se alteram dentro do laço.

Observe outro fato: no bloco interno a variável numero não foi inicializada e
o compilador lhe atribui um valor sobre o qual o programador não tem controle.

Exerćıcios 54 Variável global e local

1. Modifique o programa global 01.cc para que ele pare sozinho, acrescen-
tando uma variável contador para controlar o while().

2. Altere global 02.cc para que você possa ver as mensagens fora do laço e
verificar assim que as variáveis numero são diferentes.

Solução: global 03.cc

3. Por que o 9 é impresso seguidamente por global 03.cc ?

4. O programa32 polped.cc tem um erro sútil que está marcado com o co-
mentário (300). Leia o programa e o comentário. A solução do erro se
encontra no programa polped 1.cc.

7.3.1 Comentários sobre os exerćıcios

Em global 01.cc, no ińıcio do ambiente interno, definimos a variável local
numero, que se encontra representada pelo mesmo nome que a variável global
definida no ambiente externo.

Para C++, se trata de duas variáveis diferentes. Quando o compilador inicia
o processamento do ambiente (bloco) interno, cria um novo espaço de nomes

onde registra a nova variável numero que acontece de ser designada pelo mesmo
nome que a variável definida anteriormente.

Até este momento nenhum problema. A coisa até pode ser assim mesmo.
Podemos e até devemos usar o mesmo nome para variáveis que venham a ter a
mesma função em um módulo interno de um programa. Isto pode tornar as coi-
sas menos claras, mas tem suas razões, e um comentário resolve este problema.

Esta é uma elipse da arte de programar.
Mas não podemos considerar esta maneira de fazer como um método de

bem programar. A maneira de programar bem sugere que no bloco interno se
acrescente um sufixo ao identificador da variável.

32Este programa será estudado no caṕıtulo 11, é um programa grande.
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Muito melhor do que esta confusão provocada com o uso do mesmo identifica-
dor, seria usar uma pequena variante do nome:

numero, numero local, numeroL

por exemplo. Com a nova variante fica fácil identificar “quem faz o que” e
se guarda o esṕırito do nome: soma, numero, contador. Uma variável que
deve contar, tem que ser chamada de contador, mas uma variável local que
for contar pode ser chamada de contador local.

Afinal, as mesmas facilidades que temos nos permitem

• construir um número grande de variáveis,

• com nomes parecidos, mas indicadores da funcionalidade da variável: numero graos,
numero bages,

• diferenciados por sufixos que indiquem em que bloco, no programa, as
variáveis têm seus endereços: soma parcial, soma total, soma cheques.

O objetivo aqui, entretanto, é discutir o conceito de variável local em oposição
à variável global.

O exemplo, embora grotesco, ilustra o fato. Ao entrar em um bloco interno,
C++ permite que novas variáveis sejam criadas. As variáveis criadas em um
bloco interno são locais, como dissemos acima. Novo espaço de nomes é criado
e nova referência é assim feita entre estas variáveis e seus valores.

Assim que o programa abandona o bloco, as variáveis ali criadas são des-
trúıdas. Deixam de existir.

Referências a “nomes” iguais, como no programa acima, vão ter valores dife-
rentes dentro do bloco lógico, onde vale o valor local, ou fora do bloco lógico
onde vale o valor global. É o que você pode ver ao rodar global 01.cc.

Quando você abrir uma chave, num programa em C++, um novo espaço
de nomes será criado. Para definir novas variáveis neste bloco, isto tem que
acontecer logo no ińıcio do bloco, antes de qualquer comando do bloco. Outro
local é ilegal e produzirá algum tipo de erro (nem sempre o mesmo), inclusive
gcc não lhe vai alertar que as variáveis foram definidas em local errado, ele
simplesmente vai se perder apresentando outros tipos de erro.

Aliás, adquira um hábito. Sempre que for
abrir uma nova chave, se pergunte se não de-
veria definir uma nova função...
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Claro, o conceito global é relativo.
Imagine três blocos de programa, um inserido no seguinte. A figura 7.2

página 206, mostra isto.

A

B

D

C

int numero=2;

int numero=20;

int numero=30;

int numero=300;

Figura 7.2: Variável global e local

• Variáveis definidas no bloco médio serão globais relativamente ao bloco
“mais interno”,

• e locais relativamente ao bloco “mais externo”.

Ainda tomando como referência a figura 7.2, uma variável definida no bloco
lógico A é viśıvel nos blocos lógicos B,C,D a não ser que haja outra variável
com mesmo nome em alguma destas regiões interiores. Se houver uma variável
com o mesmo nome, definida num bloco interno, os valores desta nova variável
vão se sobrepor ao da variável externa, dentro do bloco.

Sublinhando a última frase. Uma variável numero definida em A será so-
breposta por outra, de nome numero definida em B. O programa global 02.cc

ilustra isto muito bem.
Uma variável definida no bloco lógico D não existe nos blocos lógicos A,B,C.

Ela será destrúıda quando o programa sair do bloco D.
Um exemplo desta situação pode ser vista no programa global 04.cc. Rode

o programa e o leia para verificar que confere.
A situação descrita no exemplo acima, de variáveis com exatamente o mesmo

nome em módulos encaixados, deve ser evitada. Não conseguimos imaginar
nenhuma situação interessante em que este exemplo possa ser usado sem riscos
(confusão).

A única utilidade deste exemplo, e você deve rodar programa global 01.cc

para ver o que acontece, é alertá-lo para não fazer esta bobagem.
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Mas importante do que discutir o exemplo é compreender a importância do
conceito e da metodologia que ele encerra. Observemos algumas conseqüências
que podemos deduzir do experimento feito acima.

• As variáveis locais têm vida limitada, relativamente curta, produzem, por-
tanto, economia de processamento, importante em grandes programas.

• As variáveis locais tendo vida local, permitem um controle mais efetivo
dos seus valores. Sabemos exatamente em que módulo, programa, elas se
encontram (ou pelo menos poderemos saber...).

• Uma grave confusão pode se originar de variáveis locais com nomes idênticos
aos de variáveis globais.

• O uso de sufixos local ou L nos nomes das variáveis tornam os nomes
diferentes, guardando o sentido que estes nomes tiverem.

Se evitarmos a identidade de nomes entre variáveis locais e globais, podemos
concluir que o uso deste tipo de variável é recomendado. Devemos tomar como
metodologia sempre que for posśıvel adotar variáveis locais e evitar o uso de
variáveis globais.

Observação 11 Os nomes das variáveis
Tudo que foi dito sobre os nomes das variáveis, procede. É importante garantir a legibili-

dade de um programa evitando que variáveis distintas, que aparecem em distintos ambientes
lógicos, tenham o mesmo nome.

Entretanto a solução definitiva para este problema vem no uso de funçoes - os métodos.
Ao transferir todas as variáveis para os métodos o programador esconde dos seus colegas
de trabalho as variáveis que estiver usando e neste momento não interessa mais que nomes
estiver usando.

O conceito “esconder” aqui entra perfeitamente dentro do conceito de encapsulamento
que vamos discutimos no caṕıtulo 4. Não se trata de esconder ou proibir nada de ninguém, a
palavra correta seria proteger. Existe uma frase muito comum entre os habitantes do mundo
LinuX que traduz bem isto: não mexa, a não ser que saiba o que está fazendo. Quer dizer:
pode mexer, sim! mas se você souber o que está fazendo.

As funções escritas por um programador, e testadas exaustivamente por seus colegas
de trabalho, viram os métodos de uma classe, tem todas as suas variáveis protegidas, e se
tudo estiver funcionando bem, ninguém precisa saber qual é o nome que as identifica e estes
mesmos nomes podem voltar a ser usados com qualquer variável, em outro método da mesma
classe.

Esta é a solução definitiva!

7.3.2 Erro com variáveis locais polped.cc

Este programa vai voltar a ser discutido no caṕıtulo 11, neste momento ele repre-
senta apenas um exemplo de criação de variáveis locais com abertura/fechamento
de chaves para criar um bloco lógico. Você certamente precisará de usar esta
técnica e pode agora ver um exemplo dela.

O programa polped.cc usa uma técnica interessante, abrindo chaves para
dentro delas, logo no começo, definindo diversas variáveis locais que facilitam a
solução de um sistema de equações. É uma forma de fazer um borrão dentro
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do próprio programa, guardando a informação de como foram feitos os cálculos.
Analise no Caṕıtulo 12 o que acontece com os comentários.

As variáveis locais servem para isto, também.
Quando o compilador entra no bloco, cria um espaço separado onde faz uma

tabela de alocação para as variáveis ali definidas, já dissemos isto, e depois as
destrói quando se fechar a chave (fim do bloco lógico).

O erro do programador se deu porque, por uma casualidade (o programa é
pequeno) as variáveis A,B,C,D voltam a receber os mesmos valores que tinham
antes.

O programa tem uma forma de lhe mostrar que é assim, deixamos um co-
mentário lhe indicando como provar-lhe o efeito se colocarmos valores absurdos
para as variáveis C,D. Procure o comentário (301) e ative a linha indicada, com-
pile e rode o programa.

A correção do erro se encontra no programa polped 1.cc.
Nós voltaremos a discutir este erro no Caṕıtulo 11, quando este programa

vai ser estudado junto com a solução final que é polped02.cc.

Exerćıcios 55 1. Faça um diagrama, como na figura 7.1 para representar
os programas dos exerćıcios.

2. Chamamos ńıvel de profundidade de um programa ao número inteiro que
meça a maior quantidade de blocos encaixados num programa. A figura
7.1 mostra um programa cujo ńıvel de profundidade é dois. Calcule o ńıvel
de profundidade dos programas dos exerćıcios.

3. Calcule o ńıvel de profundidade de alguns dos programas da série prog*.cc.
O ńıvel de profundidade é uma medida para analisar a complexidade de

programas.

7.4 Técnicas com o uso de variáveis locais

Na introdução, que por sinal estaria no momento oportuno para ser lida, insis-
timos numa técnica de bem programar. A seguinte frase pertence a um outro
autor e é repetida, com nuances diferentes, em todo livro de programação: “é
tão dif́ıcil corrigir-se um programa ruim, que é melhor voltar a aprender a pro-
gramar e fazer outro programa.”

Não há nada mais verdadeiro, apenas é preciso não cair no mau hábito de
sempre querer estar fazendo tudo de novo. É preciso aprender a fazer coisas
corretamente desde o prinćıpio, em particular na arte de programar computado-
res33.

Programar é uma arte inserida na Ciência dos Computadores. Um dos
parâmetros para medir se um programa é bom, indiscutivelmente é a beleza.
Observe que não nos referimos ao resultado do programa na tela, e isto também
é importante. O código do programa deve

33T́ıtulo de um livro de Donald Knutt.
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• ser bonito, agradável à visão;

• deve ser fácil de ler, evitar que os comentários poluam o aspecto visual;

• deve ser escrito de tal forma que outras pessoas o consigam entender e
possam alterá-lo com facilidade;

• deve ser escrito de tal forma que possa ser reciclado.

O contrário desta lista de caracteŕısticas seria um programa que somente
o autor consiga ler. O resultado, necessariamente, será um código que nem o
autor conseguirá ler algumas semanas depois.

Programar computadores é uma arte e, conseqüentemente, é dif́ıcil de en-
siná-las a outras pessoas. Como arte, é uma questão pessoal, no sentido de que
duas pessoas que resolvam o mesmo problema, computacionalmente, quase com
certeza, vão escrever códigos distintos. Quase com certeza, também, os progra-
mas vão coincidir nos aspectos fundamentais, mas haverá detalhes diferentes.

Você vai ter que desenvolver sua própria arte em programação como cada
programador desenvolveu a sua. Isto não nos impede, e muito pelo contrário, é
necessário, lermos os programas feitos por outros programadores para com eles
dominar os detalhes iniciais e os avançados.

Este algoritmo comportamental não é nosso, o tiramos de algum texto refe-
rente aos sábios monges tibetanos ou budistas, sábios e pacientes:

• Quando ainda não soubermos, temos que acompanhar os mestres.

• Quando já formos mestres, temos que ficar atentos nas dificuldades dos
disćıpulos para manter acesa a capacidade de cŕıtica de nossos próprios métodos.

A arrogância, sem dúvida, é um ind́ıcio de corrupção! E tome a palavra
corrupção no sentido que você quiser. Funciona!

Ao final desta seção, vamos transformar um programa extenso em módulos
mostrando-lhe como eliminar as variáveis globais.

Analisemos um exemplo de programa que executa um item de um menu. O
programa está incompleto, falta a implementação das funções:

• executa item do menu(inteiro item);

• apresentacao().

Vamos transformá-lo eliminando a variável global.

Exemplo 3 Programa com um única variável global
na Figura 7.3 página 210,

Este programa tem apenas uma variável global, item, e se posśıvel, devemos
eliminá-la.
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1) int main()              
2) {
3  int item;
4) apresentacao();  
5) item = menu_do_programa();
6) executa_item_do_menu(item);
7) return(item);   
8) }    

Figura 7.3: Uma variável em main().

Este é um padrão básico de programas. Digamos que ele representa o plane-
jamento inicial de qualquer projeto. Vamos analisá-lo tendo sempre em mente
a questão das variáveis.

• int main(); Porque todo programa, todo projeto, falando de forma mais
correta, tem uma função principal, main() que fica no arquivo principal
do projeto. É a gerente do sistema de programas que formam o projeto.
No meio dos que programam em C++ é comum a afirmação de que o tipo
da função principal deve ser inteiro.

• int item; Uma variável global que vai servir de ligação entre o
menu do programa();

e a função que executa as opções do menu. É a única variável global do
sistema. A função

menu do programa();

apresenta as possibilidades do projeto e recebe do usuário a sua intenção
sob forma de um número inteiro que vai passar para

executa item do menu(item);

• apresentacao(); Faz uma descrição do sistema.

• menu do programa(); O menu já descrito.

• executa item do menu(item); Quem faz o trabalho.

• return( tipo de dados); Todo programa deve terminar com este co-
mando. Num “autêntico” programa em C++ deve ser “sempre” um inteiro,
seguindo a tradição. Este número deve informar ao sistema operacional
se a execução do programa34 foi feita corretamente, e em caso contrário,
informar o ńıvel de falha na execução do programa.

Não precisamos, para um grande programa, mais do que uma variável global,
e mesmo assim, uma, é muito. Todos os dados serão gerenciados localmente por
funções espećıficas chamadas a partir do menu que resolverão todas as questões
com as variáveis enquanto elas estiverem no ar, deixarão todos os dados gravados

34Veja a definição de programa no ı́ndice remissivo, é a função main().
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em disco antes de sáırem do ar, de modo que não haverá nenhum valor zanzando
pela memória sem controle.

Exemplo 4 Eliminando a variável global
Compare o programa do Exemplo 7.3. Numeramos as linhas e agora algumas

linhas vão ficar faltando, porque foram eliminadas de um exemplo para o outro:
é o objetivo, você identificar o que foi cortado.

1) int main()    

   

2) {   
4) apresentacao();
6) executa_item_do_menu(menu_do_programa());
7) return(0);  
8) }    

Figura 7.4: Nova versão do programa

• Na linha (1), definimos o tipo de dados da função main() como int.
Observe que na linha (7) agora está retornando 0. Não precisava ser
zero, poderia ser um número calculado dentro do programa que indicasse
ao sistema operacional o ńıvel de funcionamento do programa, este é um
detalhe mais especializado...

• Desapareceu a linha 3, porque não precisamos de variável global.

• Desapareceu a linha 5, porque a função menu do programa() foi parar
dentro da área de parâmetros de

executa item do menu().

Desta forma, em vez de guardar a resposta de
menu do programa()

em uma variável global, repassamos esta resposta diretamente para a função
executa item do menu()

sendo assim desnecessário o uso de variáveis globais.

• É preciso observar que o programa ficou menos leǵıvel. Agora estamos
usando o conceito “função composta” para eliminar variáveis globais. Em
computação este assunto é registrado sob a rubrica passagem de valor .

Isto deixa a lógica do programa mais dif́ıcil de entender. Há duas formas
de resolver este novo problema:

1. Comentários explicativos colocados nos pontos cŕıticos do programa;

2. Uso de identificadores mais claros. Isto fizemos no “programa”
acima: executa item do menu(), diz, com o seu nome, que ela re-
cebe a escolha feita em menu do programa() e vai executá-la.
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O tamanho dos identificadores é praticamente ilimitado: 256 carac-
teres (três linhas). Ninguém precisa de algo tão grande, mas podem ser
frases inteiras como executa item do menu().

Veja uma última modificação, agora no nome de uma das funções. Poderia
ficar assim:

• apresentacao(); Faz uma descrição do sistema.

• menu do programa(); O menu já descrito.

• executa item do(item); Quem faz o trabalho.

Veja porque (a aparência truncada do nome da última função):
A figura (7.5) página 212,

 int  main()   
 {  
   apresentacao();   
   executa_item_do(  menu_do_programa() );
    return(0);  
 }  

Figura 7.5: Tecnicas para eliminação de variáveis globais

Este programa existe, leia pensionato.cc. Leia-o!

Eliminamos a variável global.
Esta regra se propaga para dentro das funções particulares do sistema. Um

bom sistema é feito de uma multidão de pequenas funções cuja redação deve
caber na tela e que tenha controle completo de todas as variáveis envolvidas.
Se algum dado for enviado para outra função devemos nos arranjar para que
a função interessada receba este dado diretamente e você está vendo aqui uma
das principais funções do “comando” return ao final de cada função.

Eis um sistema seguro, eis uma forma avançada de programar.
Vamos discutir na seção final deste caṕıtulo como C++ transfere valores entre

as funções.

Exerćıcios 56 Transformando global em local

1. Leia e rode o programa padrao.cc.

2. Transforme padrao.cc num programa que faça alguma coisa.
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3. Faça uma cópia do programa contabilidade.cc em outro arquivo, por
exemplo teste.cc e transforme as etapas do programa em funções, pelo
menos três:

• apresentacao();

• menu contabilidade();

• executa contabilidade();

passe o valor de opcao para uma variável inteira da função principal e
passe esta variável como parâmetro para executa contabilidade().

4. Elimine a variável que recebe a opção de menu contabilidade usando esta
função diretamente como parâmetro de executa contabilidade().

Solução: pensionato.cc

5. Erro de compilação No programa pensionato.cc, identifique na função
“principal()” a linha

fim = executa pensionato(menu pensionato());

e nela troque
menu pensionato()

por
menu pensionato

rode o programa e analise a mensagem de erro produzida. Tente dar uma
explicação para a mensagem de erro.

Solução: ı́ndice remissivo,“ponteiros,tutorial”.

7.5 Variáveis globais

Discutimos o que eram variáveis locais e conseqüentemente ficaria claro o que é uma variável
global. Vamos, ainda assim, falar um pouco sobre este tipo de variável apenas para consci-
entizá-lo de que quando definir uma variável deste tipo, deve-se colocar no programa uma
mensagem alertando-o para o perigo em que você está incorrendo. Se você estiver consciente
disto, abandone esta seção.

As variáveis globais são todas que não se encontram dentro de um bloco
lógico. Quer dizer que dentro de uma função, sobre tudo em main() pode haver
uma variável global, e estas são indesejáveis, mas algumas vezes é dif́ıcil de
evitar a sua existência.

Mas quando nos refirimos a variáveis globais queremos indicar aquelas que
estiverem definidas no cabeçalho do programa, antes da função principal()

(main()). Você não viu nenhum exemplo disto em nossos programas.
Durante toda a vida do programa, elas existem e têm um determinado valor

que fica dif́ıcil de ser controlado e são algumas das principais fontes de erro em
programação.
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Se você chegou até aqui é uma prova de que não está convencido de que as
variáveis globais são um mal desnecessário. Então precisamos lhe sugerir que
faça os exerćıcios da próxima lista para convencê-lo do contrário.

Os programas que servem de base desta lista de exerćıcios, com exceção de
um, são todos exemplos de programas mal escritos, e este é, de fato, o objetivo.

Exerćıcios 57 Tendo problemas com variáveis globais

1. Leia e rode o programa global 01.cc. A variável global nele definida não
tem nenhuma importância, apague-a e volte a rodar o programa (basta
colocar um comentário na linha onde ela está definida). Ela é inútil. Este
programa para com ctrl-c.

2. O programa global 01.cc está em loop infinito35. Altere o programa para
que ele faça alguma coisa interessante.

Solução: global 02.cc

3. No programa global 02.cc acontecem algumas coisas interessantes e você
já deve tê-lo rodado. Rode novamente e observe que g++ dá um novo
valor para numero a cada rodada do laço mas o faz de forma coerente:
mantém o valor antigo calculado por numero--. Analise a diferença em
global 03.cc.

4. O programa global 04.cc tem diversos defeitos. Leia e rode o pro-
grama. Ao compilá-lo, g++ começa por advert́ı-lo de que a definição de
uma variável ensombreia a variável numero (shadows). Corrija isto com
um comentário no local certo. Ver comentário (50). Ele sempre vai ob-
servar isto quando você definir um parâmetro com mesmo nome de uma
variável local. Qual foi o número que o programa imprimiu? Se você
desejasse que 10 fosse impresso, (como queŕıamos...) não daria certo!

5. Rode e leia o programa global 05.cc. Descubra porque ele diz que im-
primiu os dados de uma sucessão, mas isto não aconteceu.

Solução: global 06.cc

6. Rode e leia o programa global 07.cc. Observe que no protótipo as variáveis
podem ser declaradas sem nomes. Leia o comentário no programa.

7. Os programas global 05.cc , global 06.cc, global 07.cc não usam
a classe Ambiente. Altere isto e melhore estes programas.

8. Os programas global*.cc não tem indicações sobre quem são os auto-
res e não apresentam uma introdução explicando o que farão, altere-os
incluindo funções rotulo(), copyleft() para oferecer estas informações
ao usuário. Deixe copyleft() protegida por uma pergunta que permita o
usuário não ser incomodado com repetidas informações sobre os autores.

35Dizemos isto quando um programa entrou num laço do qual não poderá sair.
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7.5.1 Constantes, um tipo de variável global

Esta seção poderia parecer em contradição com o que dissemos sobre variáveis
globais, que devem ser evitadas a qualquer custo.

Isto nem sempre é posśıvel porque existem valores que devemos colocar em
variáveis - para que não sejam variáveis e sim constantes. Num programa que
use o número real π, você poderá definir no começo do programa uma variável
para guardar uma boa aproximação deste número real e você não vai querer que
π mude de valor.

Nestes casos você pode declarar
float const pi = 3.14159265358979323848

que protege esta variável contra troca de valor.
É uma variável global!

7.6 Ponteiros.

As variáveis do tipo ponteiro guardam endereços na memória que serão associ-
ados às outras variáveis. Esta é uma forma rápida de acesso às variáveis e de
muita importância para programas que devem ordenar dados.

Exemplo 5 O acervo ordenado da prefeitura
A prefeitura da cidade tem um importante acervo de pianos e outros obje-

tos art́ısticos que ficam guardados em um grande prédio com salões amplos e
arejados.

Estes objetos saem regularmente deste local para serem usados em escolas36,
no teatro da cidade, em eventos. Seria dif́ıcil mantê-los sempre no mesmo lu-
gar, no retorno. É mais fácil alocar-lhes um endereço no retorno e manter uma
tabela de endereços sempre ordenado de modo a poder rapidamente localizar o
objeto desejado. Os endereços são sempre arrumados de modo que os objetos
fiquem sempre na mesma ordem, por exemplo, em ordem alfabética, natural-
mente, numa página editada com um editor (não precisa ser em papel - vamos
evitar de matar as árvores).

É exatamente o que pode acontecer com um programa de banco de dados.
Em vez de ordenarem-se os dados, ordenam-se os endereços (os ponteiros).

Mas você pode programar muito bem em C++ e usar raramente ponteiros.
Vai depender do tipo de programa que você fizer. Como os ponteiros usam dire-
tamente o endereço f́ısico da máquina, é preciso ter cuidado com eles e aprender
a usá-los corretamente. Eles representam a única coisa que pode representar um
risco sério em programas escritos em C++ . Tenha cuidado e, inicialmente, não
use ponteiros, pelo menos enquanto não sentir segurança no que estiver fazendo.

Os exemplos seguintes vão deixar bem claro o que é ponteiro. O importante
nesta introdução é desmistificar e ao mesmo tempo mostrar a importância deste
tipo de dados.

36Se você souber onde fica esta prefeitura, me mande o endereço.
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Uma variável do tipo ponteiro aponta para um endereço inicial de memória
para guardar (ou acessar) um tipo de dado: int, float, etc...

Observação 12 Forma errada de falar
Dizer que uma variável é do tipo ponteiro é uma maneira errada de fa-

lar, apesar de ser usual. Devemos sempre dizer ponteiro para um determinado
tipo de dado porque frequentemente o dado em questão ocupa um segmento de
memória, não um único endereço, então é preciso ter consciência de que po-
derá37 ser necessário uma sucessão de ponteiros (endereços) para fazer referência
a este tipo de dado.

• ponteiro do tipo int é um ponteiro que poderá38 estar apontando para
um endereço onde ficará guardada uma variável do tipo int;

• ponteiro do tipo float que poderá estar apontando para um endereço
onde esteja guardado um dado do tipo float, quando você o sincronizar
com uma variável do tipo float.

7.6.1 Referenciando dados via ponteiro

Começando com um exemplo.
Um dado do tipo int, por exemplo, ocupa 4 bytes, quer dizer, quatro en-

dereços consecutivos na memória. Vamos ver como fazer referência, via ponteiro,
a este tipo de dado.

• Primeiro você define duas variáveis

– int numero;

– int *numero ptr;

O asterisco é que indica para o compilador que a variável numero ptr vai
guardar um endereço.

Poderia ter sido int *numero2, mas os programadores tem o bom hábito
de usar o sufixo ptr para uma variável do mesmo do tipo de dado a que
pretendem fazer referência indireta.

• Em algum ponto do ponto programa fazemos a sincronização
numero ptr = &numero;

A partir deste ponto no programa está feita associação, a variável numero ptr

guarda o endereço inicial da variável numero.

37Em geral os métodos para sáıda de dados controlam bem o tamanho do dado como o
programa ponteiros01.cc mostra. Algumas vezes é preciso contruir a sucessão de endereços.

38Sim, “poderá”, porque quando você cria um ponteiro, ele aponta para o NULL, depois é
você quem vai sincronizá-lo com algum endereço.
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• Podemos acessar o valor de numero indiretamente com o operador “*”
cout << *numero ptr

envia para a sáıda de dados padrão39 o dado do tipo int armazenado a
partir daquele endereço.

De forma mais geral, você pode criar uma variável do tipo ponteiro com a
seguinte declaração:

um_tipo  nome,  *nomeptr; // uma variável do tipo ponteiro

Figura 7.6: Variável ponteiro do tipo XX

Com esta declaração, você

• Criou a variável “nome” do tipo “um tipo”;

• nomeprt criou um ponteiro para guardar o endereço de uma variável, do
tipo “um tipo”;

• Uma única declaração. Você deve ter observado que há apenas uma de-
claração para as duas variáveis, mas isto diminue a legibilidade do pro-
grama e duas declarações não aumentam em nada o tamanho do programa.

• O que indica que nomeptr é um ponteiro é o asterisco que aparece na
declaração antecedendo o nome da variável. O sufixo ptr é apenas uma
convenção que a maioria dos programadores adota para chamar atenção
de que se trata de um ponteiro. Não seguimos, fielmente, em nossos pro-
gramas, esta convenção, mas colocamos comentários indicativos, porém
é um erro não acompanhar a experiência que os outros têm. Não nos
acompanhe nos nossos erros!

• Separou na memória espaço suficiente e necessário para associar com a
variável nome. Por exemplo, se nome for do tipo int haverá 4 bytes sepa-
rados a partir de um ponto inicial de memória;

• Em algum momento, no código do programa, você deverá incluir o seguinte
comando:

nomeptr = &nome;

39“sáıda de dados padrão” indicando que você pode alterar para onde serão encaminhados
os dados, pode ser para um arquivo em disco.
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que fará a associação entre nome e os endereços reservados por nomeptr.
É somente a partir deste momento que fica feita associação entre nome e
o endereço nomeptr. Analise um exemplo em ponteiros071.cc, procure
o comentário (20)

Mas, como sempre, melhor mesmo é ver programas rodando. E você tem
mais de uma dezena de programas sobre ponteiros no disco que você recebeu
com este livro. Experimente

ls pont*.cc

Os exerćıcios que seguem tem o objetivo de dar-lhe algum treinamento no uso
de ponteiros, entretanto um domı́nio do assunto virá quando houver uma mo-
tivação adequada, e haverá bastante na segunda parte do livro. Neste momento
você será convidado a rodar os programas ls ponteiros*.cc, novamente.

Exerćıcios 58 Laboratório com ponteiros
Vamos trabalhar com os programas ponteirosXX.cc

1. Rode e depois leia ponteiros.cc. Leia também os comentários do pro-
grama e volte a rodar o programa.

2. Rode e leia o programa ponteiros071.cc.

3. Observe também as considerações finais do programa ponteiros071.cc

e tome uma posição a respeito, por exemplo, transforme-o em autêntico
programa orientado a objeto usando Ambiente.h.

4. Leia e rode o programa trocatroca.cc.

5. Experimente imprimir com printf() o nome de alguma função e analise
o resultado. Por exemplo, altere a função main() dentro do programa
menu.cc para que ela contenha apenas o comando:

printf(executa);

Solução: menu end.cc

6. Altere menu end.cc definindo mais algumas funções e mande imprimir os
seus endereços. Observe que o resultado deste tutorial é que os nomes das
funções são ponteiros.

7. Rode o programa ponteiros011.cc. Ele é uma alteração de
ponteiros01.cc

para exibir o comando e o resultado.

8. Altere o programa ponteiros01.cc incluindo novas variáveis (com os res-
pectivos ponteiros) para que você entenda como está utilizando “ponteiros”.

9. Melhore ponteiros01.cc incluindo mensagem indicativa de que tipo de
dado o programa espera. Não se esqueça de alterar o nome do programa, os
“programas errados”têm uma função espećıfica de laboratório e não devem
ser alterados. De qualquer forma os programas originais se encontram no
CD...
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10. Altere ponteiros01.cc solicitando outros tipos de dados, como caracteres,
número real, etc... Não se esqueça de alterar o nome do programa. Não se
esqueça de declarar corretamente as variáveis observando-lhes os tipos.

11. Leia, rode e leia o programa ponteiros02.cc. Acrescente novas variáveis,
rode novamente o programa até que fique claro o uso dos operadores

& - endereçamento , * referência.

12. Leia e rode os programas ponteiros03.cc e suas alterações que são os
programas

ponteiros031.cc, ponteiros032.cc

Com ls ponteiro*.cc você vai encontrar uma coleção de programas que
fazem diversas experiências com ponteiros. Alguns deles contém erros e um
comentário dizendo qual é o erro que eles cometem. Possivelmente você não
vai precisar de experimentar todos este programas, é porisso que eles não estão
sendo citados diretamente no texto.

Observação 13 Identificadores de funções
Os identificadores das funções são variáveis do tipo ponteiro. Você deve ter

visto isto no programa menu end.cc.

Observação 14 Os ponteiros são uma facilidade da linguagem.
Com a capacidade de acessar e manipular os dados diretamente na memória,

a linguagem ganha uma rapidez t́ıpica da linguagem assembler que faz exclusi-
vamente isto.

Linguagens mais evolúıdas dentro da escala da abstração não permitem que
o programador acesse diretamente a memória, elas fazem isto por eles. Com
isto se ganha em segurança que falta ao C++ .

• É muito dif́ıcil evitar o uso dos ponteiros uma vez que o planejamento da
linguagem foi feito com este objetivo.

• Quando usar de forma direta, deixe comentários e use variáveis indicativas
disto. Use o sufixo ptr, como numero ptr indicando que é uma variável
apontando para um endereçco do tipo que numero tiver.

• Quando definir numero ptr, defina também numero, de preferência em
linhas separadas, mas logo a seguir.

• Nunca use um ponteiro como uma variável global.

Como já dissemos anteriormente, se você declarar uma variável como int,
e nela guardar um número em formato de ponto flutuante, o risco mais elemen-
tar que o seu programa pode correr é que os dados fiquem corrompidos porque
vai se processar um arrendondamento do número real que você certamente não
esperava.

Mas se você fizer isto usando ponteiros pode haver uma superposição de dados
ou um estouro de memória. Há diversos exemplos disto entre os programas
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ponteiros*.cc com os quais você pode experimentar tranquilamente porque são
pequenos e os erros estão controlados. Em LinuX um programa que contenha
este tipo de erro será parado pelo sistema com a mensagem

Segmentation fault

que significa que houve uma falta por tentativa de acessar uma parte da memória
além do segmento alocado para o programa.

Um risco maior é que o setor de memória reservado ao C++ seja estourado
e outros programas do sistema venham a ser corrompidos e conseqüentemente
o computador fique pendurado. Mas o sistema operacional cuida disto e não
permite que nenhum programa ultrapasse o espaço que lhe for alocado a não ser
um programa muito malicioso.

Portanto, todo cuidado é pouco no uso de ponteiros, e por outro lado, se perde
uma grande possibilidade da linguagem se eliminarmos o uso dos ponteiros, ao
programar em C++ .

Mas você pode, literalmente, programar em C++ sem usar40 ponteiros. Al-
guns autores sugerem fortemente esta atitude. Sempre que posśıvel evitamos o
uso de ponteiros, se tivermos outra alternativa, e uma delas consiste em guardar
dados em arquivo, em disco, e trazê-los de volta quando necessário.

Claro, estamos usando ponteiros indiretamente, porque a variável que aponta
para um arquivo em disco é um ponteiro. Compare os programas agenda.cc

que não usa ponteiros e nem serve para grande coisa, e agenda02.cc que de-
fine uma variável do tipo FILE (leia o comentário (3.1)). Procure o comentário
“Lançando os dados no arquivo”. A partir deste momento o programa usa uma
função semelhante a printf(), agora fprintf(), para escrever os dados da
agenda em um arquivo em disco, e está usando ponteiros.

Este programa foge dos nossos objetivos neste livro, mas ele tem comentários
em abundância de modo que se você quiser usá-lo para fazer sua agenda de
endereços, será certamente fácil, sobre tudo se você tiver esta motivação.

Observe que numa mesma declaração é posśıvel, com o uso da v́ırgula, de-
clarar variáveis do tipo ponteiro e do tipo comum:

int *n,m ;

n é do tipo ponteiro apontando para um número inteiro, e m é do tipo inteiro,
guardando o valor de um número inteiro. Mas se trata de um mau hábito,
porque as duas declarações, a que está acima, e a que vem logo abaixo

int *nptr;

int m;

ocupam o mesmo espaço quando o programa for compilado e diferem de uma
pequena quantidade de bytes41 quando guardadas em disco, entretanto a se-
gunda é mais leǵıvel que a primeira e deve ser esta a forma de escrever-se um

40Isto é falso, o que se pode dizer é “sem usar diretamente ponteiros”.
41Um byte é formado de 8 bits, e um bit é um zero ou um 1. Os bytes são matrizes de 8

bits.
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programa, da forma mais leǵıvel, para que os humanos consigam lê-los com mais
facilidade, uma vez que, para as máquinas, as duas formas são idênticas.

Nós escrevemos programas para que outras pessoas, que trabalham conosco,
na mesma equipe, possam ler com mais facilidade e assim o trabalho em equipe
possa fluir.

As seguintes declarações podem ser encontradas nos programas:

• /* duas variáveis do tipo ponteiro para guardar endereços de

memória onde est~ao guardados números inteiros. */

int *n,*m;

• /* variáveis de tipo inteiro. */

int l,p;

char palavra[34];

• /* variável de tipo ponteiro apontando para local de memória

onde se encontra guardada uma variável de tipo vetor de

caracteres */

char *frase;

• /* variável de tipo ponteiro apontando para local de memória

onde se encontra guardada uma variável de tipo ponto

flutuante. */

float *vetor;

significando respectivamente que se criaram variáveis de tipos diversos algumas
do tipo ponteiro, como está indicado nas observações.

7.6.2 Operações com ponteiros.

Crucial é o processo operatório com ponteiros. Vamos discutir isto em dois
momentos:

• Acesso às variáveis do tipo ponteiro;

• Operações aritméticas com ponteiros;

Acesso aos ponteiros.

As operações de acesso aos ponteiros são:

• Atribuir um valor ao endereço apontado. Isto pode ser feito de duas
formas:

1. Leia ponteiros01.cc

numptr = &num;
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se houver algum valor atribúıdo a num, o que sempre42 há, então fica
indiretamente atribúıdo43 um valor ao endereço &numptr. Você pode
acessar este valor com o operador * assim

cout << *numptr

2. Leia ponteiro.cc

*numptr = outro valor

que vai atribuir, indiretamente, à variável num o valor outro valor.

Em ambos os casos, mais do que atribuir um valor a um endereço
o que está sendo feito é associar um endereço a uma variável. De
agora em diante mudanças de valores em num são automaticamente
associadas com o endereço &numptr.

• Explicitar o endereço. É feito com o operador &.

• Ir buscar um valor associado ao endereço apontado. É feito com o
operador *.

Operações aritméticas com ponteiros.

Por razões obvias, só há três operações que se podem fazer com ponteiros:

• Somar um inteiro a um ponteiro. Somar (ou subtrair) um número inteiro,
mas neste caso este inteiro vai ser soma multiplicado pelo quantidade bytes
(células de memória) que o tipo de dado do ponteiro ocupar. Lembre-se
do exemplo da casa nos quarteiros bem planejados, “casa + 3” significa
“casa + 3*20m” porque cada casa tem 20m de frente.

• Comparar ponteiros. Comparar dois ponteiros (leia: comparar dois en-
dereços) para saber quem vem antes ou depois.

• Incrementar ponteiros. Alguma das operações
numptr++, ++numptr, --numptr, numptr--

que novamente significa somar ou subtrair uma unidade (multiplicada pela
quantidade de bytes que o tipo de dado ocupa) ao endereço representado
pelo ponteiro numptr. Relembre o exemplo das casas de 20m no quarteirão:

casa++ significa um salto de 20m

Você faz usualmente estas operações quando está andando numa rua em
busca do endereço de alguém... (as três operações):

• *variavel ? Quem reside no endereço rua X numero tal.

42Guarde isto em sua memória, sempre há algum valor em uma variável, ou você escolhe o
valor, ou o compilador escolhe! Escolha você!

43Forma incorreta de falar. Ponteiro é uma variável que associa valores e variáveis, mas é
a maneira corrente de falar.
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• variavel + 500 Se você estiver em frente à casa 250 e procurar alguem
que more na casa 750, você sabe (se estiver numa cidade organizada) que
tem que andar 5 quarteirões, porque cada quarteirão mede44 100 metros.

• & variavel1 = & variavel2 Você compara o endereço que tem anotado
com as placas nas portas das casas para saber se tem que andar mais para
frente ou voltar um pouco.

• incremento com ponteiros. Uma das agilidades de C++ se encontra na
sintese: x++ é o mesmo que x = x + 1. E se x for um ponteiro ?

O resultado será o próximo endereço do tipo de x. Leia o programa
ponteiros071.cc, ele lhe dará este exemplo.

Ponteiro é endereço, e da mesma forma como não teria sentido somar en-
dereços de casas, não tem sentido somar ponteiros, mas tem sentido somar um
número inteiro45 a um ponteiro, ou subtrair.

Não tem sentido você somar o endereço da casa do José com o endereço da
casa do João porque isto não vai identificar nenhuma casa em nenhuma rua. É
um erro você tentar somar dois ponteiros, rode o programa ponteiros soma.cc,
ele está errado e o compilador vai lhe dizer isto, leia o programa depois.

Também a única operação lógica natural com ponteiros é a comparação para
determinar a igualdade ou uma desigualdade entre os endereços para os quais
eles apontam.

Exerćıcios 59 Ponteiros

1. Rode e leia ponteiro03.cc, faça o que o programa pede, e volte a rodar
o programa.

2. Ao rodar ponteiro03.cc, você pensou nas respostas antes de olhar o pro-
grama? Justifique os 20m.

3. Altere ponteiro03.cc considerando um bairro mais pobre em que as ca-
sas tem largura de 10m (todas de mesma largura), mas os quarteirões
continuam com 100 m.

4. O programa ponteiro04.cc não pode ser compilado. Observe qual o erro
e o corrija. Depois de corrigido, rode o programa. Não altere o programa,
mude-lhe o nome.

5. Altere o valor da variável em ponteiro04.cc e volte a rodar o programa.
Altere o valor da variável colocando nela uma frase que tenha sentido.
Volte a rodar o programa.

6. Acrescente a mudança de linha no comando de impressão de ponteiro04.cc,
dentro do loop, e volte a rodar o programa.

44Onde fica esta cidade ?
45Como teria sentido somar ao endereço de uma casa 20 metros para saber onde começa a

próxima casa, com ponteiros somamos o tamanho do tipo de dado.
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7. Verifique porque ponteiro05.cc não roda, corrija-o e depois rode o pro-
grama. A solução se encontra no comentário do programa.

8. Traduza para o inglês todos os programas da suite ponteiro0XX.cc.

7.7 Função ponteiro

Esta seção não será usada antes do caṕıtulo 10 onde ela será mencionada de formas que uma
leitura rápida é aconselhável quando você passar por aqui pela primeira vez.

Ponteiro é apenas um endereço, e isto é muito poderoso e pode ser perigoso.
Aprenda primeiro a usar ponteiros, e quando for necessário, use-os. Mas

você pode programar sem usar ponteiros. Algumas vezes somos forçados a isto.
Aqui vou apresentar-lhe um tipo de ponteiro, para uma função.

Exerćıcios 60 (Tutorial) Ponteiros para uma função

1. Rode o programa ponteiros28.cc e depois leia o programa.

2. O programa usa a biblioteca funcao.h

• Compile o programa ponteiros28.cc com
g++ -Wall -oprog ponteiros28.cc

e rode ./prog ou apenas prog se o sistema estiver bem instalado.

• leia e altere a equação da função na biblioteca.

• Volte a rodar ./prog sem compilar novamente. O resultado é que os
números obtidos são os antigos e portanto as modificações na biblio-
teca funcao.h foram ignoradas.

• Volte a compilar e rodar, agora você vai obter os resultados referentes
a nova equação que está em funcao.h

7.7.1 Como funciona?

Quando você compila um programa, com comṕılação estática46 o compilador
cria um executável que contém o conteúdo das bibliotecas incorporado ao pro-
grama. O comando de compilação, no tutorial, criou o executável prog. Ao
alterar os dados na bilioteca funcao.h isto nada significa para o arquivo exe-
cutável que já foi criado.

A única forma de que o programa registre as modificações feitas na bilioteca
funcao.h é se o programa for recompilado.

No caṕıtulo 10 vou fazer uso disto com uma solução que não é das melhores,
mas é fácil de ser aplicada imediatamente.

Porque é assim?

46E existe compilação dinâmica de que não vou tratar aqui.
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Ao criar um executável, este programa, quando entrar em ação, solicita ao
sistema operacional um segmento de memória em que ele vai trabalhar. Tudo se
passa de forma muito parecida com os antigos programas em BASIC descritos no
caṕıtulo 1. Esta é essencia do modelo de programação que usamos (as máquinas
que usamos entendem).

Um programa (depois de compilado) é uma tira semelhante a um programa
em BASIC, apenas escrito no assembler da máquina que você estiver usando.

Um função, no programa, tem um endereço inicial, rode ./prog e verifique
isto. Pelo tipo de função o programa sabe também onde termina o código da
função e lá tem uma instrução para que o programa pule de volta para o ponto
imediatamente posterior ao de onde saiu para executar o código da função.

É poristo que ao usar uma função ponteiro é preciso dizer o tipo de dado
que a função retorna e o tipo de dado da variável (ou das variáveis) da função.
Esta informações permitem que o compilador calcule o tamanho do espaço, na
memória, que a função vai ocupar e possa determinar o endereço inicial e final.

Todos os endereços mencionados acima são virtuais, o programa dorme a
maioria do tempo, e entra em execução quando o sistema operacional o chama
para trabalhar, e neste momento o seu espaço em memória é realocado com o
mesmo tamanho, mas com novos endereços.

Para o programa não mudou nada, ele apenas sabe que vai trabalhar da
posição 000000 até a posição faa00abcdef (valores fict́ıcios) de memória, e o
sistema operacional sabe onde, na memória, esta tira cont́ınua de endereços de
fato se encontra. E nesta tira o programa sabe onde se encontra o endereço
inicial e final da função chamada.

É preciso um pouco mais de elaboração para ter bibliotecas linkadas em
tempo de execução que não vou discutir neste livro. Para evitar isto vou tra-
balhar com dois programas, um programa escravo e outro master, no caṕıtulo
10.

Procure, no ı́ndice remissivo, programa master que se quiser ver, agora, como
isto é feito.

7.8 Valores na linha de comando

Esta seção é um texto de referência e possivelmente somente deve ser lida quando
você encontrar uma indicação que a indique para ser lida. Mas você não deve
se assustar com os autores dizem ou pensam, siga na leitura que vamos discutir
aqui argumentos na linha de comando de um programa, um programa que roda
assim:

fatorial 4
e calcula o fatorial de 4.

Há alguns programas na coleção que você recebeu que fazem uso de valores
na linha de comandos:

• fatorial04.cc este é um programa simples que continua a suite de pro-
gramas fatorialXX.cc, alguns dos quais você já deve ter estudado;
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• lagrange01.cc este é um programa mais avançado que vamos estudar
detalhadamente nos Caṕıtulos 11 e 10.

Depois de compilar qualquer um deles, você os vai rodar assim:
prog x1, . . . , xn

em que x1, . . . , xn são números reais, no caso de lagrange01.cc, ou um único
número inteiro positivo, no caso de fatorial04.cc.

Não se preocupe que o programa se manifesta47 e se recusa a trabalhar se
você tentar usá-lo de forma errada.

A quantidade de valores que uma função recebe na linha de comandos pode
ser arbitrária. Esta é uma funcionalidade excepcional da linguagem C++ per-
mitindo que você forneça uma quantidade indeterminada, mas finita, de dados
para um programa. Um exemplo bem simples disto é printf() a quem você
pode passar uma quantidade qualquer de valores.

Este método apresenta uma outra forma de criar dinamicamente espaço de
memória nos programas de modo simples e muito eficiente.

Leia os programas listados abaixo e logo a seguir vamos expandir os co-
mentários feitos ao lado dos programas:

1. lagrange01.cc com proteção de baixa qualidade;

2. fat2.cc sem nenhuma proteção;

3. fatorial04.cc com uma razoável proteção da linha de comandos.

Deia os programas indicados acima para compreender a discussão que segue.
O método descrito consiste em declarar dois tipos de argumento na função

main():

• Um argumento de tipo inteiro, tradicionalmente designado por argc;

• Um argumento vetorial, tradicionalmente designado por argv;

Observe que os nomes argc, argv não são obrigatórios. Você pode dar os
nomes que quiser a estes argumentos. Apenas há um hábito entre os programa-
dores de usar estes dois nomes. Desta forma todo mundo que ler um programa já
sabe do que se trata. Também dentro do progrma estes dois argumentos tem uso
espećıfico, e nós (os programadores) nos acostumamos a usá-los corretamente a
partir dos nomes usados: é a sintaxe pelo contexto.

O primeiro argumento conta os comandos que a função receber. Por exemplo
se você digitar

prog 1 2 3 4 5 6

ao rodar lagrange01.cc,

• em argc estará registrado o número 7, que é a quantidade de argumentos
que você escreveu, incluindo a palavra prog,

47Se os programadores (os autores) tiverem feito um trabalho bem feito...
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• e no vetor argv estará:
argv = [prog 1 2 3 4 5 6]

quer dizer que argv[0] = prog, argv[1]=1, ..., argv[6]=6.

Este método permite usos fantásticos da linguagem, mas infelizmente não
vamos explorá-los neste livro, e certamente se você está iniciando o seu apren-
dizado ainda deverá demorar um pouco a ter utilidade para eles. Mesmo assim
vamos citar onde isto poderia ser usado para que você guarde na memória para
uso posterior.

Suponha que você deseje criar um programa para resolver sistemas lineares.
O programa não poderá saber de antemão qual é a dimensão do problema que
você vai resolver (ou o usuário do programa que você vai escrever).

Tem duas formas de resolver este problema, vamos descrever uma delas na
próxima seção, a outra maneira foi descrita acima.

7.8.1 Usando uma função para alocar memória

C++ tem uma função, malloc() que permite a definição de vetores com dimensão
dinâmica, quer dizer, quando o programa estiver rodando ele poderá estabelecer
o tamanho das matrizes. O uso desta função é complicado e representa um
dos problemas que o programador pode deixar para trás... Leia o programa
malloc tut.cc que é um pequeno tutorial sobre esta função. Observe sobre
tudo o comentário (20) que chama sua atenção para o uso do par de funções

• malloc() separa espaço na memória;

• free() libera o espaço solicitado por malloc();

• nptr = NULL garantindo para onde está apontando uma variável do tipo
ponteiro antes de liberá-la.

Se habitue a escrever imediatamente, na linha seguinte, ao usar malloc(),
free() com um comentário.

Uma sáıda pode ser usar a linha de comandos de que os programas citados
são exemplos iniciais.

Um complemento para este método ainda é a leitura de arquivos. Nos
caṕıtulos 7 e 8 vamos exemplificar a leitura e escritura de arquivos. Um dos pro-
gramas do caṕıtulo 7 vai mostrar como você pode deixar dados em um arquivo
que depois o programa poderá ler, e conseqüentemente abrir, dinamicamente48,
espaço na memória.

Você poderia argumentar que este método pode representar uma demora de
processamento. Isto não precisa ser verdadeiro. Os dados podem estar numa
memória flash ou na memória principal, hoje memória já não é o problema...
E se você colocar muita coisa na memória o sistema operaciona irá descarregar
parte do que tiver na memória em arquivo em disco, e portanto, indiretamente,

48De forma bastante segura!
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você estará usando memória em disco, mesmo que não deseje. Então use, deli-
beradamente. Faremos isto seguidamente a partir do caṕıtulo 11.

E não há perigo de ficar ponteiros fantasmas no seu programa. Se posśıvel,
evite49 usar ponteiros.

Uma outra forma de alocar dinâmica memória é usando parâmetros na linha
de comando:

int main(int argc, char * argv);

7.9 Texto - sabor C

Nesta seção vou estudar o tipo de dado de que se constituem os textos na com o sabor
tradicional da linguagem C que também serve para C++. A única razão de ainda incluir esta
forma de ver textos aqui, é que ainda preciso deste tipo de textos na função system(), para
chamar programas externos.
Vou dedicar um caṕıtulo, 6 ao tipo de dado texto próprio de C++. Você vai ver que há métodos
bem melhores para manipular texto que os descritos nesta seção.
Um editor de textos seria um programa que trabalharia com este tipo de dados, mas nao
chegaremos a construir um editor de textos aqui. Vamos apenas mostrar como manipular,
guardar e recuperar texto. As duas últimas operações são t́ıpicas de acesso a disco, então
vamos ver que tipo de dado serve para estas operações.
Você possivelmente pode pular esta seção sem grave prejuizo deixando para lê-la em outra
ocasião em que se sinta motivado a entender como C entende um texto.
As palavras chave desta seção são string, uma cadeia de caracteres,
tt iostream o tipo de dado para acessar arquivos em disco.

7.10 Passando valores entre funções

Nesta seção vamos trabalhar com o assunto: passando valores entre funções.
Esperamos que você rode e leia os programas na ordem como eles são sugeridos
no texto, inclusive os comentários contidos nos programas.
Observe que os programas são parte integrante do texto do livro, embora dis-
tribúıdos eletronicamente, em separado. Ninguém aprende a programar lendo
livros... Apenas lendo livros!
Também vamos falar de ponteiros mas você pode programar bastante bem sem
usar ponteiros. Esta é uma facilidade que a linguagem C++ oferece e dificilmente
você vai deixar de usar.

Esta seção está mal colocada neste caṕıtulo, isto é inclusive indicado pela
citação que ela recebe no caṕıtulo 4, mas decidimos finalmente colocá-la aqui
dentro do assunto variáveis. Esta divisão de assuntos é sempre dif́ıcil quando

49Dif́ıcil, a linha de comandos é ponteiro... Variável de arquivo é ponteiro também... Mas
são formas mais seguras de usar ponteiros!
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nos encontramos na fronteira dos assuntos. Em programação moderna não há
variáveis50 fora de funções

Rigorosamente falando, em C existem apenas dois tipos de dados:

1. Números e suas variantes: inteiros (int), (o que inclui caracteres, short
int long int...) fracionários (float, double), e

2. vetores que são ponteiros, os objetos diretamente associados com um en-
dereço inicial e outro final (calculado a partir do tipo de dado). Listas de
endereços.

Conseqüentemente, a passagem de dados entre funções usando os ponteiros51

tem que ser um pouco mais traumática porque na verdade se está passando um
endereço e o valor tem que ser lido indiretamente.

Estude o programa funcao023.c que passa o endereço de usuario de uma
função para outra:

sinal = leitora(usuario);

O Exerćıcio 1, abaixo, merece sua atenção, sem dúvida, mas talvez você deva
tentá-lo diversas vezes, sem esmorecer. É um desafio.

Exerćıcios 61 Passagem de dados

1. Desafio Transforme o programa 162.c para fazer a passagem de dados en-
tre menu() e executa() usando string, “d”, “h”, “c” em vez de caracteres,
como esta projetado atualmente, ‘d’, ‘h’, ‘c’.

Solução: 163.c

2. Os programas 163.c e 162.c têm uma péssima apresentação. Melhore a
apresentação dos programas e envie uma cópia para os autores.

3. O programa 165.c é uma alteração de 163.c para que seja impresso o
endereço da variável. Analise o programa e identifique onde se faz isto.

4. Desafio (outro?) Transforme o programa 163.c para que sucessivamente
as funções apresentacao(), menu() passem dados para executa().

Solução: 164.c, pensionato.c

5. Leia os comentários no programa 164.c

Se você conseguir resolver o problema de forma diferente de 163.c, nos envie
uma cópia e nós iremos colocar sua solução na próxima edição do livro, com seu
nome, mas se você conseguir fazê-lo sem variáveis globais!

O objetivo do Exerćıcio 1 é mostrar a dificuldade de passar valores em C

quando estes valores não forem inteiros. Observe também que switch() somente
aceita parâmetros inteiros, o que forçou que fosse substitúıdo por uma cascata
de if-elses.

50Isto é obviamente uma atitude muito radical...
51Ponteiro é a forma de falar de endereço no pente de memórias do computador.
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Numa comparação, quando se passam valores usando variáveis do tipo ponteiro
o que se faz é dizer em que endereço XXX o valor se encontra. Leia 164.c.

Vamos analisar o programa sexto.c para produzir uma versão melhorada
do mesmo.

Na segunda parte do texto você terá diversos exemplos do uso de ponteiros
na transferência de dados. Isto se torna importante quando os programas ficam
mais complexos, e mais perigoso.

Exerćıcios 62 Sinais e senhas

1. Nos programas desta lista aparece a função sizeof() que calcula o ta-
manho de um vetor de caracteres. Uso: eliminar caracteres em branco.
Estude o seu uso em sexto.c

2. Um vetor de caracteres é encerrado com o NULL que é um tipo de pon-
teiro, porque depois do último caractere válido ainda pode ter caracteres
válidos, espaços. A função sizeof() é usada para cotar o desnecessário.
Experimente eliminá-la neste uso em sexto.c e depois compile e rode o
programa.

3. Erro em tempo de execução A função sizeof() é usada como parâmetro
de fgets() para evitar estouro de memória. Troque sizeof(variavel)

por um número grande e compile e rode o programa. É um risco em
grandes programas, mas sexto.c é pequeno, pode rodar sem risco. O
compilador não vai reclamar52, quando você rodar o programa, um erro
em tempo de execução, run time error, um dos mais danosos.

4. Rode o programa sexto.c. Compile,
gcc -Wall sexto.c -oprog

e rode
prog em alguns sistemas, ./prog em outros

5. Leia sexto.c procurando entender cada uma das suas três funções. Quan-
tas variáveis globais o programa tem?

6. Há uma mensagem de advertência no rótulo do programa sexto.c. Leia
e identifique no programa as variáveis a que ela se refere.

7. Suite sexto01,sexto02,sexto03

(a) Leia e rode o programa sexto01.c.

(b) Verifique onde é usada a variável sinal na função
main()

e qual sua razão.

52Objetivo: torná-lo consciente do risco e da razão de sizeof().
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(c) Verifique que a variável sinal é desnecessária. Você pode colocar
diretamente

verificacao(senha)

como parâmetro do se(). Experimente isto e elimine esta variável
global.

Solução: sexto02.c

(d) Verifique onde a variável senha é utilizada na função
main().

Torne esta variável local usando-a exclusivamente na função recepcao().

Solução: sexto03.c

(e) O programa sexto03.c tem um erro mas um comentário indica qual.
Corrija.

(f) Observe que na compilação de sexto03.c há uma advertência (warning).
Conclua que “solução” encontrada no programa sexto03.c para tor-
nar local a variável senha não é boa. Ela deve ser global no âmbito do
programa, “absolutamente” global. Corrija o programa sexto03.c.

Solução: sexto04.c

(g) Leia as observações presentes em todas as versões de sextoX.c e
resolva os problemas propostos nos comentários dos programas.

7.11 Acessando arquivos em disco

Para acessar arquivos em disco C++ usa a classe fstream, f de “file” e stream

uma corrente de dados que simula a sáıda de dados. Vou discutir nesta seção
o acesso aos arquivos, para ler, escrever, ou acrescentar dados.

A lógica do acesso aos arquivos em disco ou outro dispositivo, nas diversas
linguagem de programação, é muito semelhante apenas variando nos nomes
utilizados. A idéia básica é a seguinte:

• No programa definimos um objeto do tipo arquivo para o qual cout é
direcionado.

• É feita uma associação com este objeto de tipo arquivo com o nome de um
arquivo em disco.

• Dentro do programa executamos os métodos de acesso com objeto do tipo
arquivo.

• Mais abaixo, veja o comentário (20) no programa telefone02.cc, deve-
mos fechar o arquivo.

Exemplo 6 (arquivo) O acesso a um arquivo
Acompanhe este exemplo lendo o programa telefone02.cc. Procure o co-

mentário (10). O comando
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ofstream nome arq(’’telefone’’, ios:app);

associa o nome telefone objeto nome arq que é um exemplo53 da classe ofstream
- uma classe para sáıda de dados (o put).

Quando quisermos enviar algum dados para o arquivo telefone usamos o
operador inserção dirigido para nome arq:

nome arq << dados

porque este objeto foi definido como uma sáıda de dados.
Observe que cout continua válido como sáıda de dados padrão, em telefone02.cc

você pode ver que foi enviada uma mensagem para cout.
Terminado o acesso devemos fechar o arquivo e encerrar a associação do

arquivo em disco com o objeto de tipo arquivo. Veja o comentário (20) no
programa telefone02.cc.

Vou usar uma linguagem mais simples e mais objetiva na contiuação: abrir o
arquivo, mas na verdade nenhum arquivo é aberto diretamente, o acesso é feito
com um objeto que é associado a um arquivo.

É posśıvel abrir o arquivo com as seguintes propriedades:

• para escrita, output e usamos a etiqueta ios::out, então é posśıvel lançar
dados no dispositivo.

• para leitura, in e usamos a etiqueta ios::in, então é posśıvel ler dados
do dispositivo, não sendo permitida a escrita.

• para acrescimos, app e usamos a etiqueta ios::app, então é posśıvel acres-
centar dados do dispositivo, sem apagar o que lá já estiver sido escrito.

Leia mais a respeito no caṕıtulo 12, aĺı você vai encontrar as demais etiquetas
quando delas precisar. Estas que acabamos de descrever são que tem uso mais
frequente.

7.12 Matrizes heterogêneas, ou não

Se eu lhe disser que esta é a seção mais importante deste caṕıtulo você poderia se revoltar
com a posição dela, escondida, na parte final.
A sorte é que há ponteiros para ela de diversos outros caṕıtulos.
Vou discutir como podemos inventar novos tipos de dados.

Todos os tipos de dados discutidos até o presente, neste caṕıtulo, são os
tipos simples, os básicos. Com os dois novos métodos da linguagem C++ que
vou apresentar aqui, podemos retratar (modelar) qualquer outro tipo de dado
existente no Universo:

• typedef cria um novo tipo de dado, leia o programa estrutura06.cc

como exemplo.

53instância
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• struct define, em C++ uma tabela em que você vai selecionar o tipo de
dado em cada um dos campos. Os dois programas telefone05.cc e
telefone06.cc fazem uma comparação entre usar struct ou usar um
arquivo em disco.

Vou mostrar que a metodologia em telefone06.cc é mais poderosa e inclu-
sive não elimina a facilidade de usar o arquivo em disco.

O plano do trabalho nesta seção é o seguinte: vou escrever uma versão melhor
de telefone06.cc envolvendo-@ no processo com um tutorial. O resultado será
uma prática com os dois conceitos typedef e struct (embora em C++ typedef

seja opcional).
Isto vai ser feito com aux́ılio de um tutorial, e dentro do tutorial vou incluir

um programa-tutorial para lhe mostrar como usar o typedef.

7.12.1 A diferença entre usar ou não typedef

• estrutura05.cc neste programa criamos uma variável estruturada, uma ta-
bela, com os campos

– nome - um vetor de caracteres com tamanho 80;

– telefone - um vetor de caracteres;

– email - um vetor de caracteres.

A observação (10), no programa, chama sua atenção para uma facilidade
da linguagem que nos permite a liberação do uso do typedef. É uma
facilidade que torna o programa menos leǵıvel.

• estrutura05.cc este programa é identico ao programa analisado no item
anterior, estrutura03.cc. A diferença consistindo que neste programa
eu usei typedef para criar um tipo de dado. Este método é prefeŕıvel, no
meu entender, porque deixa o programa mais leǵıvel.

A decisão fica entre escrever mais uma palavra, que é um problema para
quem não tem grande prática em digitação, e a legibilidade do programa, que é
decisivo na manutenção dos programas.

7.12.2 Tutorial sobre estruturas

O programa telefone05.cc é o material inicial do trabalho. Abra, leia, e rode
o programa.

Exerćıcios 63 (Tutorial sobre struct) Estrutura e definção de tipos

1. Rode e leia typedef tut.cc

2. O programa typedef tut.cc
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3. O programa typedef tut01.cc está voltado para os que usam C, se não
for o seu caso você poderá ignorá-lo. Ele usa a tecnologia da linguagem
C, além disto não está bem acabado. Comparando com typedef tut.cc

você poderá melhorá-lo.

4. estudando typedef tut.cc

(a) No cabeçalho o programa define dois novos tipos de dados, ponto e
tabela veja como isto foi feito.

(b) C++ considera o uso de typedef opcional, o programa typedef tut02.cc

lhe mostra como. O autor desaconselha esta forma de programar,
mas ela está dispońıvel. Leia mais a respeito no caṕıtulo 8.

(c) Depois de definir a estrutura ponto eu a usei na definição de tabela

como um campo. Portanto podemos usar estruturas de estruturas e
isto vai ser essencial na construção de objetos mais complexos.

(d) O projeto na definição das funções, separei as funções em duas clas-
ses, as que conversam com o usuário no bloco em que está apre-
sentacao() e as que são algoŕıtmicas no bloco em que se encontra
inicializa vetor().

(e) As variáveis um vetor, uma tabela foram inicializadas no ińıcio de
main() mas isto não utilizado pelo programa. Ficam como exemplos
de incialização de variáveis do tipo struct.

(f) As funções inicializa vetor(), inicializa tabela() poderiam
ser entrada de dados. Altere isto!

Solução: typedef tut03.cc

5. telefone05.cc telefone06.cc

Estes programas produzem o mesmo resultado, estude a diferença entre os
programas. O comentário (10) em telefone05.cc explica a diferença.

7.13 Vocabulário

Vocabulário 2 abstração, arquivo, caractere, caractere de controle,
identificador, inline, LHS macro, NULL, operador de resolução, pala-
vra, ponteiro, RHS, śımbolo, variável, variável automatica, vetor de
caracteres, word

• abstração é sinômino de generalização na linguagem comum e este sig-
nificado vale em computação também. A história da abstração em com-
putação mostra um aprofundamento deste conceito. Primeiro foi posśıvel
substituir os números por variáveis e para isto criando uma tabela entre
estas variáveis e os locais de memória em que ficam guardados os números.

Um exemplo explica melhor as coisas, nas figuras (7.7), (7.8), você tem
dois programas fazem exatamente a mesma coisa.
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int main()
{
   cout << "vou escrever um número " << 3.4 << endl;
   return(0);
}

Figura 7.7: imprime um número

int main()   
{   
   int   numero = 3334;       
   cout << "vou escrever um número " << numero << endl;      
   return(0);   
}   

Figura 7.8: imprime um número guardado numa variável

Um deles é mais abstrato, (7.8), porque pode ser alterado para que o
usuário forneça o número a ser escrito, pelo teclado. Com uma entrada
de dados este programa pode escrever muito números diferentes, ao passo
que o outro, (7.7), você tem que editar, trocar o número, voltar a compilar
e rodar se quiser escrever outro número com ele.

O programa mais abstrato não guarda um único valor, ele tem a capaci-
dade de aceitar valores e passá-los ao comando de impressão.

O segundo passo na evolução (e estamos dando um salto) foi o conceito
de função que é uma variável que guarda um pequeno algoritmo e é capaz
de passar o valor para outra função. Aqui você tem dois tipos de dados
de qualidade diferentes: algoritmo, valor. Tem uma variável que pode
guardar “dados” e “processos” (ou ações).

Depois, e finalmente, temos variáveis podem passar as suas informações
para outras variáveis numa forma que se assemelha a “divisão de células”54

em biologia, os objetos, que têm dados e processos incorporados. Agora
podemos simular melhor a realidade e criar um modelo de situações. Leia
o caṕıtulo 8 a este respeito.

• arquivo é área de memória em disco. Em geral ninguém chama este

54aqui o autor exagerou na descrição da capacidade dos objetos.
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dispositivo de memória, hoje em dia. Já foi chamado, no começo da
programação, de memória de massa, talvez pelo material como eram feitos
os dispositivos: discos e fitas.

Para acessar um arquivo (em algum dispositivo) é preciso associar este
dispositivo com um objeto do tipo stream e neste caso C++ tem as seguintes
classes: stream, fstream, ifstrem, ofstream.

Veja no caṕıtulo 12 informações mais detalhadas sobre o uso destes obje-
tos.

• caractere qualquer um dos śımbolos que é posśıvel acionando uma tecla
(ou um conjunto de teclas de uma só vez). Como o famoso ctrl-alt-del.
O programa ascii.c lhe mostra o que são caracteres, leia e rode o pro-
grama.

• caractere de controle Alguns caracteres que não podem ser impressos
porque tem um significado especial para o sistema operacional, como \n.

A lista de alguns desses caracteres, com a forma de escrevê-los em pro-
gramas é

\n newline (nova linha)
\r carriage return (mudança de linha)
\t tab (tabulador)
\v vertical tab (tabulação vertical)
\b backspace (um espaço para trás)
\f form feed (page feed) (nova página)
\a alert (beep) (campainha do sistema)
\’ single quote (’) (aspas simples)
\” double quote (”) (aspas duplas)
\? question mark (?) (sinal de interrogação)
\\ backslash (barra reversa)

Observe que \n provoca uma mudança de linha se aparecer dentro de uma
string. Efeito correspondente é o de cada um destes caracteres, dentro
de uma string.

• gerenciamento da memória A memória é um dos recursos mais im-
portantes, e relativamente limitado, na máquina. F́ısicamente é uma su-
cessão numerada de endereços em que podemos guardar dados (codifica-
dos), letras, palavras, imagens, som, v́ıdeo, tudo transformado listas de
zeros e uns. No disco são setores, na RAM, são integrados em que os
zeros, uns são produzidos pela tecnologia em curso que já foi condensador
carregado/descarregado (que chamavamos de luz acesa/apagada) e nos fu-
turos computadores quânticos deverá ser algum spin eletrônico alterado
de estado... - podemos continuar falando de lâmpada apagada/acesa em
lugar da tecnologia de dia. Esta questão é muito envolvente e os auto-
res não detém nem a tecnologia da construção das memórias e nem a do
seu gerenciamento, por uma questão de escolha de área de trabalho. Mas
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isto não nos impede de ter uma idéia do que acontece embora possamos
simplesmente ignorar este detalhe porque ele está resolvido pelo compilador
(ou interpretador), pelo sistema operacional e pelo fabricante do hardware.
Guardar dados em disco, na RAM ou numa memória flash é idêntico do
ponto de vista do sistema operacional ou de um programa: acender ou
apagar algumas lâmpadas... Um vetor nada mais é do que uma sucessão
de dados em sequência na memória (mas a memória não pode ser usada
assim, simplesmente, em sequência. Antes havia naquele lugar um dado
que foi “apagado” deixando um “buraco” que não dá para guardar mais
nada. A memória em cada momento é uma coleção de “buracos” deso-
cupados. Guardar um novo dado significa ocupar um primeiro “buraco” e
depois ir ocupando outros buracos até acomodar o dado. No último “bu-
raco” usado ao colocar o último item tem que se colocar uma marca de
fim de dado, é o NULL que se usa, uma marca de fim de linha!

• identificador é usado para fazer referência ao nome de uma variável e
também de funções.

• inline Usado em conjunção com o operador de resolução (associação com
a hierárquia de classes ou estruturas).

Este comando informa ao C++ que um método está sendo definido mas que
foi declarado em outro lugar. O operador :: faz associação com a classe
ou estrutura onde o método foi declarado.

Um exemplo, ponto02.cc.

• LHS - Left Hand Side - (membro à esquerda). Uma expressão comum em
textos de computação para fazer referência o membro a esquerda (left) de
uma expressão. Veja RHS.

• macro é usada com freqüência para representar o nome de uma rotina,
de um programa.

• NULL A tradução da palavra NULL é nulo, é uma constante de C++ usada
para vários própositos parecidos. A última posiçãode um vetor é NULL,
não se esqueça que um vetor nada mais é do que uma sucessão de dados
em sequência na memória (mas a memória não pode ser usada assim
simplesmente, em sequência... (leia sobre memória), então é preciso ter
uma marca para indicar onde terminam as variáveis. Um ponteiro que não
estiver sendo usado deve apontar para o NULL também, procure free(),

malloc(), calloc(), realloc(), digite info malloc num terminal do
Linux .

• operador de resolução ::

Este operador associa um método com uma determinada classe ou estru-
tura onde este método foi definido. Na verdade da acesso ao espaço de
nomes de uma determinada classe.

É comum você encontrar programas em que aparece
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std::cout

neste caso não é necessário incluir iostream porque o operador :: dá
acesso ao espaço de nomes da classe iostream. Eu não uso esta metodo-
logia neste livro, mas algumas vezes ela pode ser necessária.

• palavra “palavra” é usada também como medida da informação junto
com bit, byte, apenas mal definida, existem palavras de 16 bits e de 32
bytes. A idéia era que

– um bit, seria a menor medida da informação,

– um aglomerado de 8 bits formaria um byte. Isto pode ser pensado
fisicamente como um integrado contendo 8 diódos que possam ener-
gisados criando um total de 28 possibilidades;

– e 16 bytes formaria uma word, que é palavra em inglês.

Mas a prepotência de certas firmas computacionais anarquizou esta con-
venção porque lançaram no mercado máquinas, ou “sistemas”, arrogante-
mente dizendo, que a word era de 32 bytes...

Uma outra ambiguidade persiste, nas linguagens humanas se tem o con-
ceito de palavra reservado para um aglomerado de letras e possivelmente
números, como “Pentium III”, para representar os objetos ou as idéias
que nos cercam e com os quais nos comunicamos formando as frases de
nossa linguagem. Estamos usando aqui nome com este significado.

• ponteiro é apenas uma variável que guarda um endereço de outra variável.
Como o endereço de uma variável depende do seu tipo de dado (para defi-
nir o tamanho) então há ponteiros do tipo inteiro, que guarda endereços de
variáveis do tipo inteiro, e assim por diante para todos os tipos de dados.

Desta forma, quando você declara uma variável de um determinado tipo,
o compilador sabe qual o espaço que a variável vai ocupar e portanto onde
ela começa e onde termina.

Os ponteiros são um dos pontos mais quentes no processamento com as
linguagens C ou C++, porque se bem usados permite alguns truques que
aceleram os programas, mas se mal usados podem gerar graves tipos de
confusão: você poderia, por exemplo, acessar um endereço ilégal corrom-
pendo dados.

Vou usar um ponteiro do tipo int na exemplificação. Suponha que você
criou no programa

int *variavelptr

uma variável com o nome variavelptr - um ponteiro para um int. Até
aqui não aconteceu nada, o sufixo “ptr” é apenas um lembrete que a mai-
oria dos programadores usa para não esquecer que variavelptr guardará
um endereço. Quem indica que a variável é do tipo ponteiro é o asterisco
na frente do nome.
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Além disto você deverá criar uma variável do tipo inteiro para usar o
ponteiro recém criado.

int variavel

Associando o endereço à variável:

variavelptr = &variavel;

é a forma como você guarda em variavelptr o endereço de variavel.
O operador & acessa o endereço de variavel e a atribuição o coloca em
variavelptr.

Para acessar o valor contido no endereço usamos o operador *, a partir
desta associação os resultados dos comandos:

cout << *variavelptr << endl;

cout << variavel << endl;

é o mesmo.

• RHS Right Hand Side - membro à direita. Expressão muito comum em
textos de computação para se referir ao membro à direita numa expressão.
Ver LHS.

• śımbolo é usado como sinônimo de identificador.

• variável tem uma concepção mais estável, tem o significado usado em
Matemática.

• Word Uma medida da informação. Amb́ıgua, ora significa 16 bytes, ou-
tras vezes 32 bytes.

• variável automatica

É um sinônimo para variável local. Em C++ os programadores preferem
usar esta denominação porque ela indica o que acontece com as variáveis
locais: desaparecem automáticamente quando o bloco lógico em que elas
estiverem definidas sai de execução. Procure bloco lógico.

• vetor de caracteres Um aglomerado de caracteres enfeixados entre as-
pas. Alguns dos caracteres de controle não podem ser inclúıdos porque eles
tem uso especial para comunicação com o sistema operacional, como “\n”
que significa “nova linha”.

• word Uma medida da informação. Amb́ıgua, ora significa 16 bytes, outras
vezes 32 bytes, e já agora, certamente 64 bytes, com os novos processado-
res...
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Caṕıtulo 8

Classe

As classes contém os métodos e os membros que são as peças para construir programas em
uma linguagem orientada a objetos. Nesta secção vamos ilustrar isto partindo de exemplos,
pequenas construções, para lhe mostrar como são as classes, como montamos os objetos a
partir das classes para escrever programas em C++.

A organização do caṕıtulo é a seguinte.

• Uma discussão geral sobre classes.

• Apresentação de dois exemplos, a classe Ambiente e a classe Garrafa.

• Complementação da teoria sobre classes.

• Exerćıcios

• Vocabulário

Sugerimos que, numa primeira leitura, sobretudo as leituras que você fizer
deste caṕıtulo por sugestão de caṕıtulos anteriores, você leia a parte introdutória
rapidamente e passe direto aos dois exemplos, Ambiente e Garrafa deixando o
resto para uma segunda leitura.

8.1 Classes, protótipos de programas

O arquiteto de C++, Bjarne Stroustrup, fez um plano cujo sucesso ficou de-
monstrado na ampla aceitação da linguagem: fazer a expansão de uma lingua-
gem muito usada e testada, C, de tal modo que permitisse aos C-programa-dores
evoluirem para uma nova forma de programar.

Java é outra linguagem produzida, acidentalmente, com o mesmo objetivo e
que chega a representar uma concorrente forte para a linguagem C++ sobretudo
porque por trás dela se encontra uma empressa de hardware que é muito signi-
ficativa. Recentemente Java passou a ser de código aberto o que poderá lhe dar
um avanço comparável ao de C++.
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O ponto chave nesta expansão se constituiu de usar a estrutura de dados
struct com a capacidade de modelar processos.

Se você analisar comigo o programa typedef tut.cc você irá entender rapi-
damente a estratégia de Stroustrup. Abra o programa com um editor de textos
e me acompanhe na analise.

8.1.1 Sub-estrutura

• Procure “ponto”, que é a definição de uma matriz com quatro campos,
todos do tipo float. O nome do tipo de dados aparece ao final, depois de
fechadas as chaves. Em qualquer posição desta folha de trabalho1, posso
criar uma variável do tipo ponto:

ponto um vetor;

depois do que posso acessar os campos de um vetor com as etiquetas
escolhidas por mim para denominá-las: x,y,z,w. O comentário (50),
dentro do programa typedef tut.cc, explica isto:

– um vetor.x

– um vetor.y

– um vetor.z

– um vetor.w

• Procure “tabela”, logo abaixo da definição de ponto. É uma outra “ma-
triz” cujos campos são heterogêneos e poristo mesmo não se chama mais
matriz. O nome técnico para estruturas deste tipo é tabela. É a estrutura
de dados das planilhas, é formada de células (é o que estou chamando
de campo) que em conjunto formam um tipo de dado e recebem um
nome. Podemos acessar cada célula individualmente com um ı́ndice. Aqui
o ı́ndice é o nome do campo e o operador ponto faz este acesso:

Em algum momento no programa crio um variável do tipo tabela

tabela uma tabela

que terá quatro campos

– titulo

– arqgraf

– papel

– vetor da tabela

e agora observe que o campo vetor da tabela é do tipo ponto portanto
ele vai ter quatro campos designados pelas etiquetas x,y,z,w. Procure
o comentário (51), no programa typedef tut.cc, para ver o acesso aos

1Um arquivo é uma folha de trabalho, estou me referindo ao arquivo typedef tut.cc onde
há várias definiçõe produzindo um programa
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sub-campos do campo vetor da tabela. Você vai ver o que você já está
habituado a encontrar na Internet que é uma grande coleção de estruturas,
cada um dos grandes nós da rede, os domı́nios primários,

br, cl , uk, us, ...

nos quais estão pendurados os domı́nios locais de cada páıs
br.gov

o domı́nio do governo brasileiro e obviamente o uso é invertido o que não
altera em nada a discussão que estou fazendo. Foi definida uma sintaxe,
na linguagem da Internet, em que quanto mais alto for o domı́nio, mais à
direita deve ficar:
camara.gov.br, senado.gov.br, stj.gov.br, sead.ce.gov.br

o último exemplo acima é uma secretária de governo do Estado do Ceará.
Qualquer departamento do governo do Estado do Ceará estará pendurado
no nó “ce.gov.br”. Assim, a medida que estrutura admnistrativa do
páıs vai se organizando, ficará mais fácil encontrar os seus departamentos.
Possivelmente, sead.pi.gov.br deve ser o domı́nio da Secretaria de Ad-
ministração do governo do Estado do Piaúı, e edu.mg.gov.br deve ser o
domı́nio da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.

Assim a Internet é uma estrutura, formada pelos domı́nios primários, com
as sub-estruturas, formadas pelos domı́nios nacionais, onde há uma árvore
de sub-estruturas.

Que podemos concluir desta descrição?
Pelo menos duas lições:

1. Que devemos descobrir quais são as partes mais simpels de uma grande
estrutura para defińı-las inicialmente;

2. Grandes estruturas são melhor descritas quando usamos sub-estruturas
convenientes, e mais simples, para indentificar as suas partes.

Mas isto é uma idéia que já existia bem antes de Stroustrup nascer, ela
surgiu em Matemática com a estruturas algébricas em que grandes estruturas
são aglomerados de estruturas mais simples.

Também, dentro das estruturas matemáticas existe o outro componente que
Stroustrup foi buscar para descrever as classes de C, em Matemática se chamam
morfismos, em C se chamam-se métodos e o objetivo é o mesmo.

Então Stroustrup criou uma nova estrutura, a classe que é uma antiga
struct em que ele incluiu os métodos que servem para acessar, alterar, fazer
comunicação externa-interna com os membros de uma classe. Assim, enquanto
as antigas structs tinham apenas membros, as classes tem

• membros que são os depósitos em que ficarão os dados;

• métodos que são o meio de para acessar, alterar, fazer comunicação externa-
interna com o membros da classe.
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Desta forma uma classe é um modelo completo de uma determinada entidade
para qual desejamos construir um programa.

O programa typedef tut.cc tem um defeito que deve ser evitado, usamos o
identificador tabela para a estrutura e depois precisamos usar a mesma palavra
para criar exemplos de tabelas. Uma tarefa sempre dif́ıcil, esta de encontrar
nomes adequados para o modelo para deixar que nomes espećıficos fiquem para
os exempls do modelo, chamados de instâncias na linguagem dos programadores.

8.1.2 Classes e objetos

Vou apresentar-lhe as idéias fundamentais da programação orientada a obje-
tos que em C++ se traduz com a construção de classes e depois lhe vamos apre-
sentar dois exemplos um dos quais já nos vem acompanhando desde o primeiro
caṕıtulo, a classe Ambiente. Nos exerćıcios você vai encontrar ainda exemplos
de uso direto do conceito de classes. Faça uma primeira leitura colocando as
mãos na massa, examinando os exemplos e rodando programas que lhe vamos
propor. Depois faça uma segunda leitura mais em profundidade procurando
então entender os motivos desta forma mais abstrata de programar.

As classes são generalizações2 das structs.
Uma classe é uma abstração computacional de uma entidade do mundo real3.

As classes não são programas mas sim a descrição de um “objeto”, suas pro-
priedades (métodos) e os seus dados (membros) um modelo que vamos fazer
funcionar com programas, aqui está a base da abstração. Você nunca irá com-
pilar4 uma classe.

Faça as seguintes experiências:

• g++ -Wall -o prog Areas.h

Se você digitar depois
./prog

o sistema vai lhe responder que não pode executar este programa. Porque
não é um programa. Um programa, em C++ tem que ter a função main()

chamando outras funções. No arquivo Areas.h não existe nenhuma função
main().

• g++ -Wall -c Areas.h

Força o compilador do C++ a fazer uma análise sintática do arquivo Areas.h
e se houver erros de sintaxe, apresentá-los.

O arquivo Areas.h foi constrúıdo no tutorial 42, 109, sobre funções e métodos,
no caṕıtulo 4, não contém um programa e sim métodos que podem servir para
construir um programa. Um exemplo de programa montado usando os métodos
da classe Areas é areas v02.cc resultado do mesmo tutorial referido acima.

2Isto parece um texto escrito por um matemático...
3como se um programa não fosse parte do mundo real...
4Mas você pedir que gcc analise sintaticamente uma classe, por exemplo gcc -c -Wall

Ambiente.h , experimente!
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As classes não são programas, elas contém os componentes para fazer um
programa, e podem (e devem) ser úteis na construção de diversos programas.

Comparações são sempre defeituosas, mas podemos comparar a forma de
programar orientado a objeto com uma grande indústria que produz diversos
tipos de produtos. Para montar os seus produtos ela recorre à indústria de peças
selecionando o que houver de melhor e mais bem testado no mercado e desta
forma tem a certeza de que o seu produto final será de boa qualidade: porque
está usando peças testadas.

É assim que se montam computadores, se escolhe um bom fabricante de
placas mãe, se decide qual o processador, o HD, o teclado, etc... e se monta o
computador, colocando ao final a etiqueta DOLL, o melhor micro computador do
mercado.

Embora estejamos sugerindo que seja uma forma fácil de programar, esta
idéia não é verdadeira. Dá trabalho ir atrás dos melhores componentes para
um programa e algumas vezes terminamos escrevendo nós mesmos as classes
desejadas. No final, aplicamos esta idéia, mais facilmente, dentro do grupo de
trabalho a que pertencemos, mesmo assim já apresenta uma grande vantagem
esta forma de produzir.

Ao construirmos trechos de programas que sirvam a diversos objetivos, eles
podem ser mais efetivamente ser testados e no final de contas sempre encon-
tramos peças de programas, funcionando, para não começar do zero: basta
adaptá-las acrescentando métodos ou membros necessários aos objetivos que
agora tivermos.

Para ver que isto é verdade e começar a dar os seus primeiros passos na
construção de programas, visite [13, o site da programação], onde você vai logo
encontrar na página de abertura a afirmação (válida no momento em estamos
escrevendo estas linhas)

Registered Projects: 167,643 Registered Users: 1,776,806

ou seja, 167.643 projetos registrados e com 1.776.806 usuários. Vale a pena
visitar para ir se acostumando, nós aprendemos um bocado com estas visitas e
seguiremos aprendendo porque estamos entre os 1.776.8065 membros daquela
comunidade.

8.1.3 A produção de software

As bibliotecas, que antecederam as classes na evolução computacional, também
serviam a este fim, e quando você executou as tarefas do tutorial 42 na página
109 você foi buscar na classe Areas os métodos que lhe interessavam para cons-
truir o seu programa. É claro que não foi exatamente assim porque construimos
Areas para refletir um programa existente.

Mas não é desta forma que se produz software hoje em dia. É muito dif́ıcil
descrever tudo que ocorre no mundo da produção de programas, não existe
uma receita fácil para atingirmos os nossos objetivos, mas de forma ideal, o
planejamento passaria pelas seguintes etapas (não sequênciais).

5Valor válido para 20 de Janeiro de 2008....
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Vamos pensar numa equipe de produção de programas com uma determinada
finalidade, que o problema seja Geometria, mas, facilmente você pode alterar a
nossa conversa de formas que o texto seguirá valendo para Contabilidade Geral.

• Equipe da entrada de dados

Mesmo que os programas tenham todos um objetivo central, qualquer
programa precisa de um unidade de comunicação com o usuário e parte
da equipe se dedica a isto para se especializar na produção de páginas
agradáveis onde ficarão os botões que representam os itens do menu do
programa.

Você já passou por alguns menus na leitura deste livro, certo? Eles repre-
sentam a entrada dados dos programas.

Se alguém tiver uma idéia interessante de problema geométrico, talvez
rotações de hiper-cubos solicita ao pessoal do menu um item para esta
rotina, que poderá ser um ı́cone numa página. A forma como o menu vai
ser apresenta fica por conta do planejamento, O planejamento da página
de acesso é uma arte especial que alguns dominam.

• Equipe algoritmica

Parte da equipe vai se especilizar na solução de problemas relativos ao
objetivo em questão. Suponhamos que o planejamento decida que, para
esta primeira versão do programa, as questões serão apenas áreas das
figuras planas. Isto já é um bocado de trabalho para uma primeira versão:
ćırculos, elipses, trapésios ou área de um terreno localizado na serra...

A medida que o trabalho se desenvolve vão pedindo a inclusão de itens ao
pessoal da página de acesso. O problema é deles6 é arrumar as coisas de
forma bonita! sem poluição visual.

• Equipe da sáıda de dados

Depois de um problema resolvido é necessário apresentar o resultado, im-
primir os números, as área das figuras geométricas e possivelmente fazer
um desenho das mesmas. no caso do terreno na serra, por exemplo. Uma
outra equipe se ocupa disto. Também precisa de um bocado de arte e
paciência para apresentar bem os resultados.

Apresentamos uma divisão tradicional do trabalho:

• entrada de dados, uma equipe formada de gente agradável, de bom trato
e boas conversas para cativar o cliente;

• algoritmo em geral um grupo de cabeludos, que se vestem mal e trabalham
até tarde da noite e sempre se acordam depois das 10 horas da manhã;
Em geral eles se consideram gênios!

6do pessoal da página de acesso...
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• sáıda de dados este é um grupo que não precisa trabalhar até tarde da
noite e nem precisa se vestir muito bem.

Deixemos claro que os comentários desairosos sobre as equipes de trabalho
foram escritos pela mesma pessoa que escreve as notas de rodapé! Não a leve a
sério!

Mas o projeto pode requerer outras ações que precisariam de uma equipe de-
dicada, por exemplo, uma página na internet mostrando exemplos do trabalho,
recebendo pedidos etc...esta equipe seria criada ou o trabalho alocado a uma
das equipes existentes.

O resultado do trabalho destas equipes e de suas sub-equipes é uma classe
(ou várias classes) contendo os métodos e os membros que irão compor a primeira
versão do programa mais alguns que poderão ser úteis em outras situações7.

Quando o programa evoluir, se o trabalho tiver sido bem feito, apenas
serão inclúıdos novos métodos (funções) ou membros (variáveis e dados) e talvez
uma nova página de rosto, e, de repente, mais aquela idéia revolucionária que
ninguém sabia exatamente para que serviria.

Ao longo do trabalho, cada equipe se encarrega de produzir os métodos que
lhe compete e, ao definir variáveis (membros). E aqui está uma das grandes
vantagens do método, as variáveis, que guardam os dados, e que agora cha-
mammos de membros, ficam encapsuladas com os métodos e ninguém precisa
saber sequer os nomes destas variáveis. Faça uma leitura do caṕıtulo 7 para se
recordar do stress que colocamos na escolha dos nomes das variáveis.

Muitas das preocupações que descrevemos aĺı, ficam agora simplificadas, por-
que cada objeto carrega o seu próprio espaço de nomes localizando as variáveis,
nenhuma das programadoras da equipe precisa se preocupar com evitar nomes
iguais aos que suas colegas de trabalho tiverem usado em outras partes do pro-
grama.

O programa ideal8 não precisa ter uma única variável, se resumirá a chamar
os atores que dialogarão com o usuário recebendo deles, localmente, os dados
e executando as tarefas que lhe forem espećıficas. É dif́ıcil atingir este ideal de
uma função main() sem variáveis. Não há nenhum exemplo assim neste livro,
mas é posśıvel.

As classes são uma evolução em profundidade de uma técnica que ficou
antiga, as bibliotecas. Ainda usamos bibliotecas, mas nela colocamos as
classes.

Uma biblioteca é um arquivo onde definimos funções para quais podemos
ter uso em diversos programas. Assim eu re-utilizo uma velha função que fun-
ciona muito bem apenas incluindo no programa a biblioteca em que ela está
definida.

Continuamos a usar bibliotecas, mas em vez de termos funções na biblioteca,
criamos classes, podem ser várias classes numa mesma biblioteca, que são
aglomerados de variáveis e funções. Agora chamamos as funções de métodos e
as variáveis de membros de um determinado objeto, porque estas funções serão

7Alguma idéia revolucionária sem aplicação imediata.
8o programa é a função main()
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“privativas9” destes objetos. Elas são o os métodos de acesso e transformação
destes objetos.

Mas não se trata apenas de mudança de nomes:

de funç~ao para método;
de variável para membro;
de biblioteca para classe.

As classes formam uma cápsula que sabe como executar em um certo número
de tarefas, representadas pelos métodos, e tem suas informações particulares,
representadas pelas variáveis e dados. Quando você precisa usar uma certa
classe, você cria um exemplo10 desta classe que chamamos de um objeto.

Uma página na Internet é um bom exemplo de um objeto: são todas seme-
lhantes, portanto todas exemplos da classe “página”11.

Dizemos instâncias da classe página.
Seus métodos, os botões, fazem a comunicação do usuário com os dados que

a página contém, e esta é a única forma de fazer isto. Isto dá segurança ao
conteúdo do site porque o usuário somente pode mexer no que for permitido e
na forma como interessar aos que planejaram o site.

Mas programas orientado a objeto não quer dizer programar usando botões
ou cliques de mouse, isto pode ser feito com programação clássica (não orientada
a objetos) também.

O próximo exemplo vai tornar estas idéias mais concretas.

8.2 A classe ambiente

Desde o primeiro caṕıtulo estivemos usando a classe Ambiente12 que é uma
simples evolução da biblioteca ambiente.h que fizemos para os nossos programas
em C.

Você encontra no disco os dois arquivos,
ambiente.h e Ambiente.h

e pode assim ver o que estamos dizendo. Há pequenas diferenças porque Ambiente.h
seguiu evoluindo enquanto que ambiente.h ficou parada no tempo.

Mas se você quiser comparar, a diferença principal entre as duas “bibliotecas”
consiste13 em

• criando uma class Ambiente.h começa (depois dos comentários) com a
palavra chave class seguida do nome Ambiente.

Se você comparar, no caṕıtulo 7, com a construção de um struct, verá
uma semelhança no método. Uma classe é uma structmais inteligente, ou

9Isto é um qualicativo lingúıstico, não é a palavra técnica private de que falaremos mais
a frente.

10A palavra técnica é instância
11Neste caso a denominação não é bem página e sim folha de estilo e a linguagem usada é

o HTML ou alguma de suas variantes.
12há um hábito de designar as classes com a primeira letra maiúscula
13Não se esqueça da regra, abra o arquivo para acompanhá-lo na leitura
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melhor, C++ é uma linguagem mais inteligente no uso desta nova estrutura,
porque agora podemos criar cópias (instâncias) da estrutura. Além do mais
é uma estrutura formadas de dados (membros) e de funçoes (métodos).
Ambiente não tem membros, apenas métodos.

• terminando a definição de uma class Ambiente.h termina com uma chave,
ponto-e-virgula e um comentário dizendo que aĺı termina a classe Ambiente.h.

Fica óbvio que o comentário ao final não faz parte da definição, mas é uma
boa idéia a de sempre colocá-lo ao final, até mesmo porque no arquivo
Ambiente.h pode haver14 várias classes.

• estrutura das classes As classes são formadas15 de campos, como os
registros (struct). Esses campos são

– métodos as funções, não se equeça de que agora as funções se chamam
métodos;

– membros as variáveis, que agora chamamos de membros.

A palavra objeto é utilizada, algumas vezes, como sinônimo de
membro, mas nós vamos evitar de usá-la neste sentido.

• métodos modificam membros.

Criamos os métodos para alterar (modificar) os membros da classe. Neste
caso dizemos que um determinado método XX() modifica o membro XX.
Pode haver métodos que alterem a própria classe, ou simplesmente que se
comuniquem com ela. Por exemplo, voce pode clicar num botão, numa
página, para fazer o download de um arquivo. Você está recebendo um
dado (uma cópia de um membro) sem alterar a página (o objeto).

A classe Ambiente é um exemplo de classe cujos metodos não alteram
nenhum membro, eles servem apenas de comunicação do usuário com ou-
tros objetos (instâncias de outra classe) sob o comando de um programa,
main().

• As classes são os protótipos Observe que não usamos as classes, e sim
objetos, que criamos como representação (instância) de uma classe. Volte
a analisar a construção do programa areas v02.cc e da classe Areas na
página 109. Ou talvez você esteja cansado de ver a instância Tela de
Ambiente que polue16 todos os nossos programas.

• objetos Os objetos são uma instância (exemplo) de uma classe. Veja
o programa segundo03.cc, procure o comentário (5.1), em que definimos
o objeto Tela como um exemplo (instância) de Ambiente. Tela é um
objeto uma instância de Ambiente.

14A denominações é que estaria infeliz... chame o arquivo de ClassesGerais e nele coloque
a classe Ambiente

15No arquivo struct01.cc você encontra um exemplo de struct ou execute grep struct

*.cc no diretório em que você tiver gravado os programas que recebeu com este livro.
16Acho que os autores querem dizer polulam...
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No programa areas v02.cc, Geometria é um objeto, uma instância da
classe Areas.

A classe Ambiente.h é um exemplo absolutamente simples. Possivelmente
você pode saltar para a próxima seção se já tiver feito uso desta classe.

Vamos analisar de perto a classe Ambiente.h com o objetivo de que você
aprenda a usá-la. Você deve decidir se compensa ou não ler (ou reler) esta seção.
Não perca tempo fazendo ou lendo coisas que você já sabe.

8.2.1 Aprendendo a usar Ambiente.h

• Leia Ambiente.h. Observe que os comentário iniciais contém uma espécie
de ı́ndice dos membros e métodos definidos na classe. Análise os métodos
e retorne ao ı́ndice para analisá-los de forma cŕıtica, por exemplo, acres-
cente mais comentários se julgar que estes são necessários, tanto na parte
introdutória como junto dos membros e métodos. A classe Ambiente.h

agora é sua! E, se você se arrepender de alguma modificação feita, pegue
uma nova cópia17 no disco, a única forma de aprender é experimentando
e os erros fazem parte do processo.

Controle de acesso

• entendendo private

A primeira palavra-chave de Ambiente.h é public, que significa público.
Existe uma outra palavra que você não vai encontrar em Ambiente.h que
é private que significa privado. Voltaremos a discutir estas declarações
mais a fundo, mas elas significam que o que for declarado private é para
uso interno da classe.

Numa comparação, quando você compra um computador numa casa de
comércio, eles colocam um selo nas tampas da máquina dizendo que é a
garantia. Com isto querem lhe dizer que você não deve abrir o computador
porque lá dentro não tem peças que o usuário deva mexer. Portanto no
seu computador são públicos o teclado, o ratinho, os botões para ligar e
acionar discos e os conectores da usb, da placa de rede, da placa de som.
Mas a placa de som, a placa de rede, a placa da usb são privados.

O resto é privado, para uso interno da máquina.

Como vivemos com software livre é preciso complementar esta explicação
inicial. Ao etiquetar os componentes de uma classe como privados quere-
mos dizer mexa, se você souber mesmo o que está fazendo, porque estes
componentes foram planejados para que a classe funcionasse.

Voltando à comparação com o computador, ele pode travar porque tem
humidade na conexão da placa de rede, num final de semana, e se você

17É bom adquirir o hábito de fazer cópia de reserva (backup) porque voltar, sempre, ao
ponto zero, pegado outra cópia no disco, pode representar uma grande perda de tempo.
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abrir e desconectar a placa de rede e voltar conectá-la a máquina voltará a
funcionar. Você não alterou a placa de rede! mas quebrou a cápsula e viu
onde estava a placa de rede e a desconectou e voltou a conectar. O mesmo
você pode fazer com os componentes de um objeto, se você souber o que
está fazendo. No caso dos métodos e membros privados, o que o autor
do programa quer dizer é que estes componentes não devem ser usados
externamente por nenhum programa, porque é desnecessário! não é uma
proibição! No caso da placa de rede, no exemplo acima, você perdeu a
garantia, se trata portanto de uma proibição.

Experimente agora, apague (use comentário) a palavra chave public em
Ambiente.h e compile o programa segundo03.cc.

O resultado será uma lista de reclamações porque todos os métodos e
membros da classe viram privados.

Quer dizer que o controle de acesso “private” é o natural, ou default.

Se não forem declarados como “public” todos os métodos e membros da
classe serão “privates”.

Há um hábito de começar coms os métodos públicos, até mesmo porque
ficam no ińıcio e fica mais fácil comprender a classe. A partir do momento
que você colocar o acesso private fica tudo privado até que você altere
com novo controle de acesso.

• Ambiente.h tem apenas métodos.

• Para usar Ambiente.h, inclua a biblioteca Ambiente.h e depois defina
um exemplo de ambiente. Veja segundo03.cc, em que definimos

Ambiente Tela;

de forma semelhante como definiriamos uma variavel:
Tipo nome da variavel;

• apeteco quer dizer aperte uma tecla para continuar mas esta tecla tem

que ser enter. É indispensável em uma programa a frase “ aperte uma
tecla para continuar”.

Resolvemos isto de uma vez por todas quando ainda programavamos
em Pascal. Os nomes é que ficaram dif́ıceis de se entender. Por que
apeteco() tem duas mensagens próprias (que você pode ou deve alterar)
e apeteco2() tem somente uma ?

A razão é porque apeteco2() veio depois!

Em Ambiente tem três tipos de apeteco, leia e veja a diferença entre eles.

Quando formos usar um destes métodos em um programa chamamos

Tela.apeteco2();

querendo dizer que estamos usando o método apeteco2() do exemplo
(instância) de Ambiente que criamos, o objeto Tela.
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• compara() é um exemplo de animal fora do ninho. Foi ficando áı quando
deveria estar em outra classe. Corrige a lógica da função strcmp() que
em certos momentos parece terŕıvel, embora tenha uma razão bem lógica.

• Três métodos para entrada de dados que também deveriam estar em outro
lugar, possivelmente junto com compara(). Talvez você deva começar me-
lhorando a sua Ambiente. Para nós fica dif́ıcil pelo número de programas
que já temos funcionando.

Você pode ver os erros que salientamos no planejamento de Ambiente, aprenda
com os nossos erros.

Exerćıcios 64 Usando Ambiente

1.

2.

8.3 A classe garrafa

Ambiente é uma classe de baixa qualidade e serviu apenas para introduzir
o assunto. Vamos agora apresentar-lhe uma classe mais séria, como a própria
figura (8.1) bem o indica.

Na figura (8.1), página 251, você pode ver o protótipo de uma garrafa proje-

método
medidor do

conteúdo

método

fechador

método

medidor
da temperatura

método
trans−

portador

A classegarrafa

e os seus métodos

Figura 8.1:

tado por um fábrica. Um das programadoras de nossa equipe conseguiu trazer
o desenho secreto num pen-drive cuidadosamente escondido.

O protótipo é feito em papel e traz as idéias básicas do tipo de garrafas que
esta fábrica pretende fazer. Eventualmente a fábrica decidirá fazer uma garrafa
com mais métodos (com mais funcionalidade), por exemplo,
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• irá substituir o método fechador por outro método mais avançado que,
além de fechar a garrafa, também permita ejectar o conteúdo da garrafa;

• poderá substitui o método transportador por um outro que além de
transportar também sirva de suporte com rodas para deslizar garrafa
em superf́ıcies planas como mesas ou balcões.

Veja que o planejamento de um protótipo tem que ser suficientemente sim-
ples para que possa ser imediatamente constrúıdo o primeiro objeto (instância)
da classe, mas esteja de tal modo planejado para que novos métodos ou membros

possam ser inclúıdos18.

Você logo verá que esta é a chave de um conceito essencial em programação
orientada a objeto, classes bem simples, que funcionam, às quais se vai acres-
centando propriedades e assim produzindo classes derivadas, mais complexas.
É o conceito de herança.

Você pode ver que estas duas melhorias no projeto estão perfeitamente con-
templadas no protótipo inicial. Basta retirar o método fechador, que é muito
simples, e substitúı-lo pela versão mais avançada sem nenhuma alteração na
estrutura geral da garrafa. Inclusive os consumidores que quiserem uma nova
versão da garrafa terão apenas que pagar pelo novo método sem nenhum custo
adicional pelo restante da garrafa que continuará com todas as demais funciona-
lidades do projeto inicial: o consumidor devolve o método antigo a fábrica que
lhe entrega o novo método contra uma pequena cobrança porque ela continuará
usando o método antigo em garrafas mais baratas.

Tanto o método fechador como o método transportador foram projetados
para serem facilmente substituidos por versões mais avançadas no corpo de um
garrafa existente, reciclagem, que é um conceito essencial, não somente para
programação como para a proteção do meio ambiente.

Feito o projeto, três cópias do mesmo foram despachadas para

• produção, com o objetivo de construir o primeiro modelo real;

• departamento de engenharia elétrica para analisar e produzir os circuitos
necessários da garrafa;

• departamento de computação, com o objetivo de criar uma classe com-
putacional para produzir o software que acompanharia a garrafa.

Vamos ver agora o que os programadores da empresa fizeram com a garrafa.

18Foi o que fizemos com o nosso programa sobre geometria, preparamos logo uma versão
simples que já se encontra a venda junto com este livro.
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8.3.1 A classe computacional da garrafa

O programador tem que escrever um código que crie para um computador o protótipo produ-

zido pelos planejadores da empresa. Isto tem que ser feito numa linguagem de programação.

Aqui entra C + +.

O código começa com a palavra-chave class seguida do nome da classe:
A figura (8.2) página 253, mostra o esqueleto de uma classe, temos este

/* classes diversas (inclusive a classe Garrafa)

   autor − equipe da empresa de garrafas
*/
class Garrafa
{
   public:
   // aqui os membros e os métodos públicos

   private:
   // aqui os membros e métodos privados (uso interno)
  
}; // fim da classe Garrafa

Figura 8.2: uma classe esqueleto para fazer classes

arquivo já pronto para ser copiado: classes esqueleto.h19. Observe o que já
dissemos antes, em um mesmo arquivo podemos ter diversas classes declaradas
e implementadas.

Observação 15 in line
Há várias metodologias para construir classes, uma delas é a que usamos

aqui, outra se constitue de declarar a classe num arquivo e colocar a imple-
mentação em outro arquivo.

Aqui estamos usando implementação in line. Quando você estiver traba-
lhando num grande projeto terá interessa em entender melhor esta diferença
porque ela tem implicações na performance do programa, procure então a pala-
vra chave inline para decidir como planejar o trabalho.

Entre as chaves vai ser colocado o código fonte da classe que posteriormente
deve ser transformado em um circuito elétrico e impresso no material em que a
garrafa será feita, interligando os métodos planejados. Obviamente esta etapa
será um trabalho conjunto do departamento de computação com o departamento
de engenharia elétrica da empresa.

19Este arquivo se encontra no CD que acompanha o livro.
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Uns entendem de computação, e os outros entendem de circuitos impressos.
Numa primeira fase os programadores vão elaborar também um protótipo

computacional que depois será discutido com os outros departamentos da em-
presa para ser adequado à realidade.

Por exemplo, os programadores já telefonaram ao departamento de enge-
nharia elétrica para obter dados sobre o sensor térmico porque perceberam um
problema preliminar: o ĺıquido, na garrafa, poderia não ter uma temperatura
homogênea, poderia estar mais frio na base e mais quente no topo e ficaram sa-
bendo que o sensor teria ser múltiplo, com tomadas de dados em vários pontos
da garrafa, com um cálculo complicado de média aritmética ponderada para ob-
ter a temperatura média do ĺıquido, processo já idealizado pelo matemático do
departamento de engenharia elétrica onde o protótipo já estava sendo estudado.

A classe computacional da garrafa

O resultado inicial do departamento de computação está na figura (8.3), página
254.

class Garrafa
{  
 public:
   int fechador(int testa_tampa){
   return testa_tampa; 
   }
   float mede_conteudo(float conteudo) {
   return conteudo; 
   } 
   float mede_temperatura(float sensor1 float sensor2) {
   float media; 
   float peso1=5, peso2=10;
   media= (peso1*sensor1 + peso2*sensor2)/(peso1+peso2);
   return media; 
   } 
   int mensagem_ao_publico(){
   cout << ’’Nova garrafa térmica ’’ << endl;
   return(0); 
   } 
   int atualiza_estoque(int valor)  {
   estoque = valor; 
   return(0); 
   } 
 private:
   int transportador(int testa_transporte) {
   return testa_transporte; 
   } 
   int mensagem_aa_administracao() {
   cout << ’’Numero de garrafas no estoque: ’’ << estoque << endl;
   return(0); 
   } 
   int estoque; // este método não está concluído
}; // fim da classe Garrafa  

Figura 8.3: A classe Garrafa

Não fique surpreso, mas isto não é um programa. É um protótipo de pro-
grama.

Sim, em C + +, como em qualquer linguagem orientada a objetos, se fazem
primeiro os modelos, depois os programas vão lançar mão destes modelos.

Esta não é a linguagem precisa, depois explicaremos melhor o método e então
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usaremos uma linguagem mais técnica. Se você estiver impaciente, ande algumas
páginas mais a frente e encontrará um programa que funciona, e depois volte a
ler a partir daqui, este ir e vir20 funciona para muitas pessoas: avance um pouco,
leia um programa que funciona, e depois volte para estudar o planejamento.

  1 class Garrafa  
   2 {  
   3  public:
   4  int fechador(int testa_tampa)
   5  { 
   6     return testa_tampa;
   7  } 
   8  float mede_conteudo(float conteudo)
   9  { 
  10   return conteudo;
  11  } 
  12  float mede_temperatura(float sensor1 float sensor2)
  13  { 
  14    float media;
  15    float peso1=5, peso2=10;
  16    media= (peso1*sensor1 + peso2*sensor2)/(peso1+peso2);
  17    return media; 
  18  } 
  19  int mensagem_ao_publico()
  20  { 
  21    cout $<<$ "Nova garrafa termica " $<<$ endl;
  22    return(0); 
  23  } 
  24  int atualiza_estoque(int valor)
  25  { 
  26    estoque = valor;
  27    return(0); 
  28  } 
  29  private:
  30  int transportador(int testa_transporte)
  31  { 
  32    return testa_transporte;
  33  } 
  34  int mensagem_aa_administracao()
  35  { 
  36    cout $<<$ "Numero de garrafas no estoque: " $<<$ esto
  37    return(0); 
  38  } 
  39  int estoque;
  40 }  // fim da classe Garrafa − a palavra chave é ’’class’’

Figura 8.4: A classe Garrafa

Vamos discutir cada etapa deste planejamento. Primeiro vamos alterá-lo
colocando números em cada linha para fazer as referencias, você pode ver isto
na figura A figura (8.4) página 255,

Observe que números nas linhas não existem num programa em C++ (nem
em Java) e nem em nenhuma linguagem de programação moderna.

1. class Garrafa A palavra-chave class inicia a definição de uma classe em

20cada cabeça é uma sentença, diz um ditado popular, a sua lógica seguramente é diferente
da lógica do autor, use o livro como lhe parecer melhor
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C + + em em outras linguagens orientadas a objeto também. Há um
hábito de denominar as classes com a primeira letra maiúscula. Observe
que C + + é senśıvel ao tipo de letra, maiúscula ou minúscula. Ou seja,
Garrafa não é o mesmo que garrafa.

2. { marca o ińıcio da classe. Observe que esta chave se encontra fechada
no item 40 e as duas se encontram no mesmo ńıvel de tabulação.

A tabulação se encontra áı para os humanos. O compilador ignora tabulações assim
como espaços. Na verdade um espaço ou vários espaços seguidos, contam como um
espaço para o compilador. Podemos usar espaços para enfatizar a lógica do programa
já que os compiladores não aceitariam negritos ou outros adereços tipográficos.

É comum os livros de programação fazerem referência a uma “guerra santa” entre
programador@s quanto ao estilo de tabulação, a verdade é que cada um de nós tem
uma forma para salientar a lógica. Encontre a sua, mas não se esqueça de que programas
são escritos para outras pessoas lerem, pelo menos @s outr@s programador@s de sua
equipe de trabalho.

3. public: é uma palavra-chave que libera o uso dos itens da classe para
uso externo. Veja o item 29, private:, que restringe o uso desta parte da
classe para uso interno da própria classe. Os “dois pontos” fazem parte
da sintaxe, vem da linguagem C para caracterizar “etiquetas” dentro de
um programa.

4. int fechador(int testa tampa) marca o ińıcio da definição do método
fechador, do tipo int. A chave que vem a seguir, item 5 (fechada no item
7, marca a área do código deste método. Este método recebe (certamente)
de um sensor eletrônico a informação sobre a tampa, se esta corretamente
colocada. Se estiver retorna o valor 1, caso contrário retorna o valor 0
e o pessoal da eletrônica deverá preparar um led vermelho para acender
quando o resultado de fechador for zero. Nesta parte do código deveria
constar esta observação. As Observações (comentários), nos programas,
servem para justificar as decisões que @ programad@r tomou. Portanto
os itens de 4-7 deveriam estar assim:

int fechador(int testa_tampa)

{

// pessoal da eletronica deve preparar um led vermelho

// para acenter quando teste_tampa == 0

return testa_tampa;

{

quando aparecer “//” o compilador ignora o que estiver na linha até o
final da mesma. As duas linhas acima serão ignoradas pelo compilador.

5. { ińıcio do código de fechador

6. return testa tampa; é tudo que fechador fará, retornar o valor que vem
do sensor.

256



7. } fim do código de fechador

Aqui você vê que os métodos são as funções de que já falamos desde o
primeiro caṕıtulo. O que muda aqui é que todas as funçoes (métodos)
aqui estão feitas para resolver questões ligadas um mesmo objeto21 neste
caso, a garrafa, uma instância da classe Garrafa.

8. float mede conteudo(float conteudo) declaração de um novo método,
do tipo float que deverá reagir a um sensor analógico lendo a quantidade
de ĺıqudido no interior da garrafa. Aqui nova mensagem deveria ficar no
texto do programa dizendo

// atencao pessoal da eletrica: sensor analogico

9. { chave iniciando o corpo do método

10. return conteudo; o método apenas devolve um número que deve aparecer
num LCD indicando a quantidade de litros que tem na garrafa. Este
número não é certamente inteiro, eis a razão porque o método é do tipo
float.

11. } fim do código mede conteudo

12. float mede temperatura(float sensor1 float sensor2) declaração de um novo
método, do tipo float.

13. } chave abrindo o corpo do método fechada no item 18. Este método
recebe, de sensores distribuidos na parte interna da superf́ıcie da garrafa,
os valores da temperatura. Calcula a média aritmética ponderada destes
valores, e consequentemente não deve ser um número inteiro, eis porque
o método é do tipo float. Planejamos apenas dois ponos de medição, o
pessoal da engenharia deve decidir se é preciso mais do que dois.

Aqui vemos um erro do planejamento da classe. Este método deveria estar
dentro da área etiquetada como private, ver item 29, porque ele não deve
ter acesso externo: Ninguém deve ter permissão para alterar o cálculo da
temperatura.

Vamos deixar o código assim mesmo para você veja que os erros aparecem
durante o processo. Depois, com um editor de textos, é fácil corrigir
este erro. Observe que se tivessemos colocado aqui o controle de acesso
private, este tipo de controle se propagaria para todos os métodos e
membros que viessem depois. Esta é a razão pela qual se tem o hábito de
começar com públic e a partir de um certo ponto mudarmos o controle
de acesso para private.

14. float media; declaração de uma variável do tipo real. Esta variável
(membro) também é de natureza private.

21A palavra objeto está sendo utilizada com duplo sentido, e valem os dois sentidos.
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15. float peso1=5, peso2=10; declaração de duas variáveis do tipo real. Ob-
serve que as tres variáveis podem ser declaradas em uma única linha, mas
é conveniente, separá-las, pedagogicamente, em duas linhas porque elas
tem objetivos diferentes. Estas variáveis também são de natureza private

assim como o próximo método.

16. cálculo da média

17. return media; a resposta do método para que o pessoal da engenharia
prepare um LCD no corpo da garrafa com este resultado.

As variáveis sensor1, sensor2, media são variáveis locais deste método.
Mais adiante vamos discutir o significado de variáveis locais, neste mo-
mento apenas chamamos atenção para sua existência.

18. } fim do corpo do método.

19. int mensagem ao publico() definição de um novo método que o pessoal do
departamento de propaganda ainda vai ser contactado para definir o que
ele vai fazer. Neste momento preparamos uma mensagem simples dizendo
que nova garrafa está pronta para ser vendida. É um método do tipo int

porque, quando não houver um tipo preciso para o método, por hábito,
escolhemos o int. Você verá mais a frente que há razões mais fortes do
que hábito para fazer assim, os valores produzidos pelos comandos podem
ser recuperados pelo sistema operacional e servem para descobrir tipos de
erros cometidos.

20. { ińıcio do código do método.

21. a mensagem simples este método deve ser refeito de acordo com o pessoal
do departamento de propaganda.

22. return(0); Todo método deve devolver algum valor. Se não houver ne-
nhum valor espećıfico, como é o caso da temperatura ou do método que
verifica a tampa da garrafa, então colocamos return(0);

Este valor tem uma função mais profunda, ele é ecoado para o sistema
operacional que o guarda em alguma variável22.

23. } fim do código do método.

24. int atualiza estoque(int valor) declaração de um novo método. Do tipo
int .

25. { ińıcio do código do método.

26. estoque = valor; o método atualiza uma variável global da classe, a
variável estoque. Ver item 39. Este valor vai ser comunicado à admi-
nistração ou pode ser requisitado usando este método da garrafa, pela
administração.

22Este valor é guardado, em Linux, na variável “?” e você pode recuperá-lo com o comando
system(‘‘echo $?’’)

258



27. valor padrão de retorno.

28. } fim do código do método.

29. private: Marca uma parte do código da classe que somente pode ser
manipulada pelos métodos da própria classe. Daqui em diante, e até que
novamente apareça outro tipo de autorização , esta parte do código está
protegida para uso interno da classe. O método que calcula a temperatura
deverá ser transferido para cá quando refizermos o programa.

30. int transportador(int testa transporte) método do tipo int, de
tipo lógico com apenas dois valores 0, 1 para representar verdadeiro,

falso para acender um led caso a garrafa entre em movimento.

31. { ińıcio do código do método.

32. return testa transporte; o valor de retorno pode ser 0, 1 e deve ser
usado para acender um led vermelho indicando que a garrafa se encontra
em movimento.

33. } fim do código deste método.

34. int mensagem aa administracao()definição de um método do int. Pri-
vado porque não tem sentido ser acionado externamente. Possivelmente
ele será usado automaticamente por um programa para alertar a admi-
nistração, quando o estoque da garrafa atingir um ńıvel cŕıtico. Não se
esqueça que uma classe não é um programa, ela será usada por um pro-
grama.

35. { marcando o ińıcio do código do método.

36. a sáıda de dados do método

37. return(0); valor padrão de retorno.

38. } fim do código do método.

39. int estoque; declaração de uma variável global da classe. Esta variável
se encontra dispońıvel para qualquer método da classe. Tais variáveis de-
vem semprpe ser analisadas com cuidado, em prinćıpio devem ser evitadas.

40. } fim da definição da classe. Coloque sempre aqui um comentário indi-
cando isto.

8.3.2 Utilizando a classe da garrafa

Se uma classe não é um programa, para que servem as classes?
Nesta secção vamos dar uma resposta a esta questão usando a classe Garrafa que criamos
anteriormente, para fazer um pequeno programa.
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Vamos construir um pequeno programa que vai utilizar a classe Garrafa.
O programa completo se encontra no disco, no arquivo garrafa1.cc. Aqui
vamos apresentar-lhe apenas a função main(). Copie o programa para o seu
computador para rodá-lo.

Para compilar o programa, digite
g++ -Wall -oprog garrafa1.cc

• g + + é o compilador do C + +;

• -oprog informa ao g + + que ele deve criar o arquivo prog executável;

• garrafa1.cc é o arquivo contendo o programa que vamos descrever abaixo;

• −Wall é uma diretiva de compilação para que os erros sejam apresentados.
Execute

g++ --help

para ver uma lista das diretivas de compilação mais usadas.

• Garrafa.h é a biblioteca em que a classe Garrafa está definida e que você
também deve copiar para o disco do computador. Ela está incluida no
programa garrafa1.cc.

• uma instância de Garrafa foi criada no programa garrafa1.cc, dentro de
main().

Não se esqueça que os números nas linhas foram colocados para facilitar
nossa conversa. Voce pode ver o programa na figura (8.5) página 260,

    1 # include <iostream.h>
    2 # include "Garrafa.h"
    3 int main()
    4 {
    5    Garrafa garrafa1;  // define garrafa1
    6    int aberta;
    7    cout << "Verifique se a garrafa esta aberta !" << endl;
    8    cout << "Escolha (1) garrafa aberta (2) garrafa fechada" << endl;
    9    cout << "Esta aberta ? "; cin >> aberta;
   10    if (aberta == 2) aberta = 0;
   11    if (garrafa1.fechador(aberta))
   12        cout  << "Atenção, a garrafa está aberta  !" << endl;
   13        else cout << "Ok a garrafa está fechada !" << endl;
   14    return(0);
   15 }

Figura 8.5: O objeto garrafa

Vamos desenvolver os comentários linha por linha:
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1. iostream.h é a biblioteca geral de entrada e sáıda do GNU/C + +. O
prefixo ”io”indica23 isto;

2. Garrafa.h é a biblioteca em que definimos a classe Garrafa. Observe
a diferença entre as biliotecas padrão, declaradas usando os sinais de
maior/menor e as bibliotecas do usuário, que serão procuradas na área
de trabalho do usuário, declaradas usando aspas;

3. declaração da função principal;

4. abre-chave marcando o ińıcio do código da função principal;

5. Garrafa garrafa1; declaração de objeto do tipo Garrafa. É aqui que
começa a história. Entenda a lógica das classes. Neste ponto estamos
dizendo que garrafa1 é do tipo de Garrafa. Quer dizer, é uma cópia
de todas as propriedade definidas naquela classe. Em qualquer programa
que precisarmos de uma garrafa descrito por aquele prototipo, bastará
incluirmos esta linha no programa.

6. int aberta definição de uma variável do tipo int;

7. 7-9 diálogo (ou monólogo) com o usuário para saber se a garrafa está
aberta. Neste momento a garrafa é terrivelmente rudimentar e não tem
sensores funcionando, a solução é perguntar a alguém que esteja por perto.

8. linha 10 se o informante responder que que a garrafa está aberta, chama-
mos (linha 11) o método garrafa1.fechador()que é o método fechador()
que garrafa1 herdou da classe Garrafa; Veja a sintaxe:

garrafa1.fechador()

Observe que o usuário respondeu: 1 ou 2. Nós transformamos o 2 em
zero, os dois valores lógicos para FALSO e VERDADEIRO. Existem dois
valores também usados true e false, entretanto continuamos a usar, se
quisermos, os valores 0, 1. É o que estamos fazendo aqui;

9. linha 11 garrafa1.fechador() é um método lógico, serve para tomar
decisões. Se a garrafa estiver aberta ele emitira corrente para um led
vermelho. Como a nossa garrafa ainda está em estado primitivo, falaremos
em voz alta: “a garrafa está aberta” (linha 12). Se a resposta for 1,
falaremos que a garrafa está fechada (linha 13);

10. linha 14 o retorno padrão;

11. linha 15 chave fechando a função principal.

Com este exemplo você viu a lógica de orientação a objetos. Há muito mais o
que dizer a respeito, o que faremos na parte final deste caṕıtulo, mas certamente
não poderiamos dizer tudo. Os exercicios e os programas tutoriais representam

23io = input/output - entrada/sáıda do g + +
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uma fonte de informação que a experiência com os caṕıtulos anteriores já lhe
vem mostrando.

Nos próximo exerćıcios você será conduzido a usar mais alguns métodos da
classe Garrafa na construção de outros pequenos programas.

Class Garrafa

{
public:
int fechador(int testa tampa)
{

return testa tampa;
{
float mede conteudo(float conteudo)
{

return conteudo;
{
float mede temperatura(float sensor1 float sensor2)
{

float media;
float peso1=5, peso2=10;
media= (peso1*sensor1 + peso2*sensor2)/(peso1+peso2);
return media;

{
int mensagem ao publico()
{

cout << ”Nova garrafa termica ”<< endl;
return(0);

{
int atualiza estoque(int valor)
{

estoque = valor;
return(0);

{
private:
int transportador(int testa transporte)
{

return testa transporte;
{
int mensagem aa administracao()
{

cout << ”Numero de garrafas no estoque: ”<< estoque << endl;
return(0);

{
int estoque;
}

}
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Exerćıcios 65 Tutorial sobre classes

1. Rode e leia classe01.cc. Neste programa a classe Contador foi definida,
um objeto que a exemplifica (instância) é definido, contador.

(a) inicializador A classe Contador definida em classe01.cc tem um
método com o mesmo nome da classe. Leia o comentário (10) dentro
do programa, este método é o inicializador de um objeto desta classe.
Em inglês, constructor

(b) destrutor A classe Contador definida em classe01.cc tem um método
com o mesmo nome da classe, prefixado pelo “til”, quando defi-
nimos um construtor devemos construir um destrutor. Leia o co-
mentário (20) dentro do programa, este método limpa as variáveis (a
memória) quando um objeto desta classe deixar de ser usado. Em
inglês, destructor

2. Os programas que usam a classe definida em classe01.cc não tem um
método que incremente a variável que conta. Melhore a classe Contador

incluindo um método Incrementa

Solução, com um defeito: classe02.cc

3. O programador cometeu um erro de apresentação dos dados, esqueceu um
espaço ou uma mudança de linha, resultado, o programa imprime os dados
colados um no outro. Analise onde está o erro e corrija o programa.

4. herança Definimos uma classe derivada com a declaração:
ClasseNova : public Classe Antiga

Construa uma classe NovoContador que herde as propriedades de ⁀Contador,
o antigo, definido em classe01.cc e nela defina um método Incremento().
Para isto torne public todo o conteúdo da classe.

5. herança Classe derivada reconhecendo membros privados (protected) Al-
tere a classe Contador, definida em classe01.cc, substituindo private

por protected e crie uma classe derivada acrescentando-lhe o método
Incrementa() com a declaração

class NovoContador : public Contador

Solução: classe04.cc

6. Todos os prograqmas citados acima tem uma função rotulo() sem efeito.
Descubra porque e corrija os programas.

Solução: classe05.cc comentário (200)

7. Se os autores o aborrecem com as mensagens finais dos programas altere
a função final() para que ela fique mais silenciosa, de acordo com a
vontade do usuário.
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8. Construa uma classe Geometria01 usando struct24 para definir pontos,
e faça um programa que atribua valores a pontos.

8.4 Mais sobre classes

Vamos discutir aqui com um pouco mais de detalhes a tecnologia que a ori-
entação a objeto nos oferece para trabalharmos de forma mais elegante e
avançada na produção de programas.

Já dissemos antes, uma classe é uma struct com capacidade de ser repro-
duzida, contendo métodos que permitem acessar (ler ou modificar) os membros
que ela contem, os dados.

Da mesma forma como não rodamos structs, também não podemos rodar
as classes. Numa péssima comparação, as classes contém os atores de um teatro
autoritário que apenas atuam quando o diretor os chama para entrar no cenário.

O diretor é a função main() que eventualmente delega os seus poderes auto-
ritários para gerentes locais do procesamento. Foi preciso chegar a orientação a
objeto para que surgissem os botões25nos programas de computador... elas são
a forma como o usuário estimula a main() para que ela coloque os atores em
cena.

8.5 Classes Vocabulário

acesso, abstraç~ao, derivada, filha, funç~ao, herança, instância, membro,

método, objeto, overload, polimorfismo

• abstração A palavra evoluiu muito com o tempo. Há muito tempo atrás
significava descrever o inexistente, o impalpável. As entidades abstratas
eram aquelas que existiam apenas na mente. Claro que esta conceituação
ainda persiste mas existe uma nova forma de ver a abstração como mo-
delos. Em computação a abstração evoluiu com a própria codificação.
Primeiro se codificavam dados quantitativamente apenas, como numa ta-
bela de dupla entrada. Num momento posterior foram criadas tabelas de
nomes permitindo que os programadores usassem palavras para etiquetar
locais de memória e o próprio código dos programas. Depois as funções
passaram a representar as rotinas modularizando os programas e permi-
tindo que eles ganhassem uma estrutura lógica mais viśıvel. Hoje fazemos
modelos de programas que são as classes.

• acesso

C++ oferece vários ńıvel de acesso aos membros e métodos de uma classe,
eles são:

public, private, protected

24Não precisa ser com struct, esta é uma sugestão.
25Mas usar botões num programa não significa que se está programando orientado à objeto.
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Cada uma destas palavras chave, iniciam um setor de uma classe estabele-
cendo o modo de acesso (permissão) das partes da classe que ela protege.

– public: é a parte da classe que está dispońıvel para todos os pro-
gramas;

– private: membros e métodos declarados sob este etiqueta são de
uso interno da classe;

– protected estão dispońıveis para a própria classe e suas sub-classes,
aquelas que sejm definidas como filhas.

Em C++ também tem o conceito friends que são classes de mesmo ńıvel
hierárquico dividindo uma com a outra os métodos e membros da área
private

• derivada, classe. Como as classes são simulações de situações da vida real,
podemos acrescentar propriedades novas a uma classe. Em vez de redefinir
uma classe, podemos criar uma classe derivada, chamamos também classe
filha, que já tem todas as propriedade da classe mãe e lhe acrescentamos
as propriedades que nos interessam no momento. Desta forma mantemos
a classe inicial como um representamente mais geral da idéia e criamos
instâncias mais espećıficas.

Posso representar com um diagrama o conteúdo desta idéia, na figura
(8.6), página 266,

O computador que você (provavelmente) está cheio de janelas gráficas.
Todas elas quando criadas, ao você apertar um botão em um ı́cone, são
filhas de uma mesma classe que se chama “janela gráfica”. Tudo que
esta classe produz é um retângulo insipido na tela do micro. Quando
o programador quer uma janela com um certo objetivo, por exemplo,
executar um programa dentro dela, ele acrescenta propriedades na forma
de botões e coloca

– t́ıtulos;

– executores;

em cada um dos botões. Se você clicar num t́ıtulo pode sair apenas uma
frase lhe dizendo quem é o programa. Se você clicar num executor poderá
um módulo do programa ser executado.

No exemplo gráfico acima, numa janela para “editor de textos” aparece
um botão com a etiqueta “arquivo” que vai lhe pedir o nome do arquivo
e abŕı-lo, outro contém a etiqueta “busca” que corresponde a um módulo
do programa “editor de textos” que sabe procurar por palavras dentro do
texto.

São instâncias da classe janela que não sabia fazer nada a não ser abrir
um retângulo na tela do micro, as classes filhas foram constrúıdas com
propriedades e a classe mãe continuará “abstrata” apenas sabendo criar
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janela gráfica

janela gráfica
para executar 
programas

janela gráfica
para editor de
textos 

Figura 8.6: Classe filha e classe mãe

retângulos e pronta para produzir novas filhas que saibam executar tarefas
espećıficas.

• filha, classe filha. Leia derivada

• função e método, qual é a diferença. Técnicamente apenas que métodos
são funções definidas dentro de classes. Semânticamente a diferença é que
os métodos estão voltados para alterar os membros de uma classe, com
isto se aumenta a segurança nos programas porque em prinćıpio há menos
variáveis livres dentro deles. A quase totalidade das variáveis se encontra
dentro dos métodos ou se encontra na área privada das classes, protegidas
contra uso indevido.

• herança é a capacidade de uma classe definir uma nova classe que tenha
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todas as suas propriedades que não lhe sejam exclusivas, aqui entram em
cena os códigos de acesso public, private, protected.

• instância é uma realização de uma classe, um exemplo da classe, um
objeto. Fazemos isto de forma semelhante à definição de tipos como foi
vista no caṕıtulo 7, é uma forma mais avançada de definir variáveis de um
determinado tipo (classe).

Em segundo03.cc você tem um exemplo de instância da classe Ambiente,
o objeto Tela.

• membro é uma variável dentro de uma classe, como ficam encapsuladas
dentro de classes, esta nova espécie de variáveis, elas ficam protegidas e
escondidas dos usuários e de outros programadores. Com isto aumenta
significantemente a segurança dos programas.

• método é a funcionalidade que as funções ganharam na programação
orientada a objeto. Elas existem dentro de classes com ações espećıficas
da classe, para modificar os membros da classe ou para comunicações es-
pećıficas (t́ıpicas de uma determinada classe) com o usuários. São os
métodos de uma determinada classe.

• objeto é um exemplo (instância) de uma classe. As classes sãos os mode-
los de uma situação para a qual desejamos fazer um programa, e quando
fazemos um programa definimos um exemplo da classe da masma forma
como definimos variáveis de um determinado tipo, apenas de forma muito
mais poderosa porque estas variáveis assim definidas carregam consigo
membros e métodos

• overload Tem o que ver com polimorfismo, é a capacidade que têm os
métodos poder funcionar de forma distinta, podem ter um maior número
de parâmetros, e o compilador reconhece que tipo de método está sendo
usado. A palavra overload significa que você pode sobre-carregar um
método forçando-o a ter outra atividade distinta da originalmente plane-
jada. Na verdade é um outro método apenas tem caracteŕıstica semelhan-
tes ao primitivo com mais potencialidade.

• polimorfismo Tem o que ver com overload, é uma das caracteŕısticas
mais importantes da orientação a objeto, os métodos podem funcionar de
forma distinta, podem ter um maior número de parâmetros, e o compilador
reconhece que tipo de método está sendo usado. Use com cuidado.
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Parte II

Criando projetos
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Nesta segunda parte do livro você tem quatro caṕıtulos, cada um deles dedi-
cado a um tipo de projeto. São quatro caṕıtulos independentes que você poderá
selecionar para ler em qualquer ordem.

Os exerćıcios tem por objetivo leva-l@ a compreender os projetos e induzi-l@
a alterá-los, não se esqueça, os programas são seus e sempre há uma cópia de
reserva no disco, use-os sem receio, mas aprenda também a fazer usas próprias
cópias de reserva para não estar sempre começando do zero.

1. Calculadora Neste caṕıtulo, o caṕıtulo 9, vamos construir algumas calcu-
ladoras que estarão baseadas em classes que norteam o projeto da cal-
culadora, em cada caso. Você estará assim vendo que primeiro fazemos
o projeto, que tipo de calculadora temos o interesse de construir, depois
colocamos a calculadora para funcionar definindo a função main() num
arquivo próprio. Este é o método que usaremos nos dois caṕıtulos seguin-
tes.

2. Gráficos Neste caṕıtulo, 10, vamos trabalhar com funções, para Matemática
e mostrar-lhe como podemos fazer um pouco de Cálculo com aux́ılio de
um pacote externo, o gnuplot, especializado em apresentar gráficos.

3. Sistemas Vamos, no caṕıtulo 11, resolver sistmas de equações lineares e
fazer um pouco de Álgebra Linear.

4. Referências O caṕıtulo 12 é uma listagem de referências onde você poderá
ir procurar mais informação. Você já deve ter visitado várias este caṕıtulo
por sugestão de caṕıtulos anteriores talvez seja um caṕıtulo que você mais
vai usar, neste livro, no futuro. Esperamos que ele lhe seja útil.
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Caṕıtulo 9

Fazendo aritmética com C++

Vou usar os números complexos como motivação para programar.
A razão da escolha: é um tópico interessante do ponto de vista “técnico” que
permite vários desenvolvimentos gráficos e geométricos e nos permite atingir
um bom grau de abstração.
Ponto negativo da escolha: é geralmente considerado um assunto dif́ıcil, mas
é puro preconceito. Se você conseguir superar este preconceito pode adquirir
uma boa experiência com um material relativamente simples.
Os números complexos são uma invenção da matemática grega que somente
veio se firmar na cultura técnica no século 16 mas que, ainda hoje, encontra
pouco espaço no curŕıculo escolar. Os números complexos vêm adquirindo
grande importância nas áreas teóricas de computação.

O plano do trabalho:

• Que são os números complexos.

• Os primeiros programas com a álgebra dos números complexos

• Usar arquivos e chamar um programa externo: gnuplot

• A calculadora gráfica para números complexos.

• Análise da classe Complexos definida em Complexos.h

9.1 Que são os números complexos

Uma excelente introdução aos números complexos pode ser encontrada na Wi-
kipedia, [16], e seria inútil repet́ı-la aqui. Uma forma da fazê-los “surgir” pe-
dagogicamente é a solução de uma equação do segundo grau com discriminante
negativo
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∆ < 0 ; x =
−b ±

√
b2 − 4ac

2a
=

−b ±
√

∆

2a
(9.1)

No século 16 se inventou o número i =
√
−1 tornando sempre verdadeira a

regra √
ab =

√
a
√

b ;
√
−3 =

√
−1

√
3 = i

√
3 (9.2)

A fórmula de Baskhara conduz ao par (a, b) = a + bi = z para um número
complexo, por exemplo, resolvendo a equação

x2 − 6x − 13 = 0 ; (9.3)√
∆ =

√
36 − 52 =

√
−16 = ±4i (9.4)

x1 = 6+4i
2

= 3 + 2i ; (9.5)

x1 = (a + bi) = 3 + 2i ; a = 3; b = 2 (9.6)

x2 = 6−4i
2

= 3 − 2i ; (9.7)

x2 = (c + di) = 3 − 2i ; c = 3; d = −2 (9.8)

A grande descoberta foi que estas expressões funcionam como polinômios
e podemos multiplicá-las ou somá-las com as regras da Álgebra em que vão
aparecer as potências de i. Estas potências se repetem, a figura (9.1) página
271, mostra isto para algumas potências de i, desde i0 até i15.

Figura 9.1: n = 0; in+2 = i2 = −1; in+3 = i3 = −i

Consequentemente, qualquer operação aritmética vai produzir apenas números
da forma a + bi pela repetição dos valores das potências de i.

1, i,−1,−i, 1, i,−1,−i, · · ·
O quadrado de 3 + 2i pode ser visto na tabela seguinte
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3 + 2i
3 + 2i

9 6i
6i 4i2 todos os termos foram multiplicados

9 12i −4 i2 = −1; 4i2 = −4
9 − 4 12i reagrupamos termos semelhantes

5 + 12i o resultado final.

e o produto de 3 + 2i por 5 + 4i pode ser visto na próxima tabela

3 + 2i
5 + 4i

15 10i
12i 8i2 todos os termos foram multiplicados

9 22i −8 i2 = −1; 8i2 = −8
9 − 8 22i reagrupamos termos semelhantes

1 + 22i o resultado final.

Este tipo de número tem as mesmas propriedades dos números reais: pode-
mos multiplicá-los, somá-los, divid́ı-los (desde que o divisor não seja o zero) e
portanto resolver qualquer equação com eles. Em particular, com os números
complexos, toda equação do segundo grau tem duas soluções e qualquer equação
de grau n tem n soluções (algumas delas podem ser repetidas, ou múltiplas).

Nem sempre sabemos resolver, exatamente, as equações, mas elas todas tem
solução dentro dos números complexos.

O programa calculadora.ccpode lhe dar alguma experiência com os números
complexos antes que você comece a ler a construção da classe Complexos na qual
ela está baseada.

Compile o programa com
g++ -Wall -oprog -lm calculadora.cc

observando que ele precisa das bibliotecas Ambiente.h, Complexos.h com os
caminhos para os diretórios onde elas se encontram inclúıdos no cabeçalho.

Exerćıcios 66 Experimentando a calculadora

1. Compile e rode o programa calculadora.cc. Não leia agora o programa,
apenas veja como ele funciona e ganhe alguma experiência com o números
complexos.

2. Além de somar e multiplicar números complexos, a calculadora faz operações
que não são comuns com os números reais: conjugado e módulo. Experi-
mente estas operações.
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3. A calculadora explora, geométricamente, uma propriedade do inverso de
um número complexo. Para os reais tudo que podemos dizer é

se |x| < 1 então | 1
x
| > 1

Com os complexos acontece mais coisa, tudo acontece de dentro para fora
do ćırculo trigonómetrico. Calcule os inversos multiplicativos de alguns
números usando a calculadora:

Se z estiver no interior do ćırculo unitário (ćırculo trigonométrico) então 1

z

estará fora do ćırculo unitário, e vice versa.

O que podemos dizer sobre os números reais a respeito do módulo e do inverso
multiplicativo, adquire um grau muito mais imponente com os complexos: se
um número complexo estiver dentro ćırculo unitário, o seu inverso estará fora
do ćırculo unitário, e reciprocamente.

A calculadora desenha também o ćırculo trigonométrico, experimente, mos-
trando assim a relação de um número com o seu inverso multiplicativo.

Um número complexo é um par de números reais o que torna o conjunto dos
números complexos semelhante ao plano, a figura (9.2) página 274, mostra isto.

É com estes números que desenvolvemos a calculadora. Vamos passar ao
estudo da classe Complexos e mostrar como produzimos a calculadora gráfica
com a classe dos números complexos.

9.2 Cálculadora aritmética gráfica

O plano do trabalho: Conduźı-l@ a compreender a classe Complexos, apren-
der a usá-la fazendo alguns programas simples e finalmente compreender o
programa calculadora.cc.

Não se esqueça do que leu no caṕıtulo 8, para fazer programas primeiro
construimos um modelo, o modelo que construimos para trabalhar com números
complexos foi a classe Complexos.

Exerćıcios 67 Tutorial sobre a classe Complexos

1. Leia rapidamente a biblioteca Complexos.h, vamos voltar à sua análise,
depois. Ela define

• um tipo de dados, complexo que é um vetor de dimensão dois de
números reais: quer dizer uma tabela com dois campos do tipo float.

• uma classe, Complexos.
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z=(x,y)

z = x + iy

x

iy

S
1

1

i

O  plano  complexo

Figura 9.2: O plano complexo

2. Compile o programa complexos00.cc e leia os erros que o compilador
apresenta: não sabe o que é Ambiente, Complexos, diz que estes tipos
de dados não foram declarados. É um problema que talvez você já co-
nheça, deve corrigir o caminho na inclusão das bibliotecas Ambiente.h,

Complexos.h no cabeçalho do programa.

3. Leia e rode o programa complexos00.cc. Leia também os comentários.

4. Altere complexos00.cc para que lhe peça vários números para serem so-
mados. Use while(resposta) e Tela.sim nao() para decidir quando
terminar.

Solução: complexos001.cc
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5. O programa complexos001.cc está com péssima apresentação, por exem-
plo, sai grosseiramente sem uma despedida, corrija isto.

6. Altere (a versão corrigida) de complexos001.cc para que ele faça adições,
multiplicações e divisões de números complexos. Observe que na álgebra
de complexos, Complexos.h, não tem a operação de divisão1 e você vai
ter que usar o inverso multiplicativo (ou alterar a classe).

7. Estude a solução complexos002.cc

• Foi criada uma função2 menu.h. Analise qual é objetivo desta função.

• Foi criada uma função executa(char), descubra seu objetivo, decida
se o nome está adequado.

• Foram criadas três funções, soma(), multiplica(), divide().

• Estude como é que o programa para e como é executada a opção que
o usuário seleciona.

8. Verifique se é verdade que no programa complexos002.cc a opção “sair”
é uma opção padrão. Se for, altere a mensagem adequada, no menu,
indicando isto.

9. Altere complexos002.cc para incluir o cálculo do módulo de um número
complexo como opção do programa.

Solução: complexos002.cc

10. O programa complexos002.cc está planejado para usar um aviso (pro-
cure com a busca do editor de textos), mas quando o usuário tentar dividir
por zero, apenas o avisa que é imposśıvel e não lhe dá a oportunidade de
continuar dividindo, altere isto!

Observação 16 Função e método
Você encontra no ı́ndice remissivo uma chamada sobre funções e sua com-

paração com métodos, mas resumidamente, os métodos são as funções es-
pećıficas de uma determinada classe.

Já dissemos muitas vezes mas nunca é pouco repetir, Complexos.h não é um
programa. Podemos compilar, com opção -c , para verificar se a sintaxe está
correta.

Complexos.h contém o módelo dos números complexos.
Vou explicar a arquitetura da classe Complexos. Seria interessante que

você acompanhasse a leitura com o arquivo Complexos.h aberto em um editor
de textos.

Em vez de um editor de textos, é melhor usar less Complexos.h ou more

Complexos.h. O programa less é mais perfeito, permite você rolar o texto com
a seta para cima ou para baixo.

1Porque ela é inútil, não é um erro do autor, é uma escolha!
2é uma função, não é um método! qual é a diferença?
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1. Logo no começão foi definido, fora da classe, o tipo de dados complexo.
Esta foi uma idéia que tive que faz com que nossa construção fique dife-
rente das diversas que você pode encontrar na Internet, experimente ver3

outras. Em geral todas as construções que encontramos colocaram o tipo
de dados complexo dentro da classe, o que torna deselegantes as operações,
posteriormente.

2. Na classe Complexos definimos as propriedades do tipo de dados complexo:
mais(), vezes(), modulo(), ...

é comum você encontrar nas construções o operador “+” sendo sobrecar-
regado4 isto permite escrever

z = 3 + 2i ; w = 4 + 5i ; z + w

em meus programas tenho que escrever
Alg.mais(z,w)

em que Alg é o prefixo que indica o objeto criado a partir da classe
Complexos. Em compensação, como definimos o tipo de dados complexo
fora da classe, não precisamos usar

Alg.complexo

quando quisermos fazer uso deste tipo de dados.

Faça uma nova leitura da classe Complexos que os próximos exerćıcios vão
conduźı-l@ a produção de alguns programas. Você pode manter a classe sob os
olhos se executar num terminal

less Complexos.h

isto lhe vai permitir ler o conteúdo do arquivo sem que ele fique aberto. Na
lista de exerćıcios abaixo vou lhe pedir que faça muito do que já está feito nos
programas complexos00*.cc que discutidos na lista anterior, o objetivo é que
você faça você mesmo os programas e domine o uso da prefixação adequada. As
questões não tem respostas porque você as pode encontrar todas nos programas
já discutidos.

Exerćıcios 68 Construindo programas para álgebra dos complexos

1. adição Faça um programa que some os números complexos (4−3i) e (3i−
4).

2. sáıda de dados Experimente construir você mesmo uma função que “es-
creva” números complexos de forma bonita. Solução (com um defeito):
escreva() definida na classe Complexos.h, melhore-a quando descobrir
o defeito.

3. multiplicação Faça um programa que some os números complexos (4− 3i)
e (4 + 3i). Use escreva() para obter uma sáıda de dados decente.

3Antes de inventarmos uma, primeiro fomos buscar o que já havia feito, não encontrando
nada que nos agradasse, construimos a nossa.

4overloaded
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4. Equação do segundo grau Faça um programa que resolva qualquer equação
do segundo grau salientando quando a solução for real ou complexa.

9.3 Acessando arquivos e usando um programa
externo

Neste seção vamos criar uma representação gráfica para os números com-
plexos usando um programa externo, gnuplot, que é um pacote distribuido
livremente, na bibliografia [5] você pode ver como obter este programa.
Objetivo: praticar o acesso a disco e uso de programas externos.

Como não podemos fazer tudo, é bom aprender a usar aquilo que outros
programadores já fizeram, aqui vamos usar um programa externo, gnuplot, e o
método serve para aplicar em outros programas externos que você eventualmente
precise. Para usar gnuplot vou criar um arquivo de comandos deste pacote e
depois chamar o pacote passando-lhe o arquivo como parâmetro. É o que eu
faria se chamasse gnuplot num terminal. No CD que acompanha este livro há
o arquivo chamado “transfere”, é o nome que sempre uso para o arquivo de
comandos do gnuplot. A próxima lista de exerćıcios é um tutorial sobre como
usar (inicialmente) gnuplot.

Exerćıcios 69 (Tutorial) Como usar gnuplot

1. Verifique se gnuplot está instalado no computador que você está usando,
se não estiver veja na bibliografia, [5] como baixar e instalar. gnuplot é
um programa livre.

2. Leia o arquivo transfere pro, depois execute (se gnuplot) estiver insta-
lado:

gnuplot transfere pro

No arquivo transfere pro há comentários, marcados pelo jogo da velha,
que explicam o significado dos comandos. Volte a executar

gnuplot transfere pro

e depois releia o arquivo de comandos.

3. Estudando alguns comandos do gnuplot

(a) O comando set arrow desenha um segmento de reta entre dois pon-
tos dados como parâmetros. Altere os parâmetros para obter os seg-
mentos de reta:

• que parte de (from) (−3, 4) e termina em (rto) (−3,−5);

• outro partindo de (from) (−3,−5) para (rto) (4,−8);

• mais um partindo de (from) (4,−8) para (rto) (5, 10);

• e finalmente outro partindo de (from) (5, 10) para (rto) (−3, 4)
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Grave o arquivo transfere pro e execute num terminal
gnuplot transfere pro

Como resultado deve aparecer um quadrilátero. Altere os comandos
para obter um retângulo.

(b) Apague os comandos que produzem o quadrilátero (copie “transfere pro”
para outro arquivo se desejar manter estas informações). Inclua an-
tes do comando plot os comandos:

• a = -3

• delta = 1

• f(x) = (x + 3)*(x - 4)

• df(x) = 2*x - 1 # a derivada de f

• g(x) = f(a) + df(a)*(x-a) # equação da reta tangente a graf(f)

• set xrange [-5:0]

• set arrow from a, f(a) rto a+delta, g(a+delta) head

• Substitua a linha com comando plot por
plot f(x),0

execute:
gnuplot transfere pro

O resultado é o gráfico da função f no intervalo [−5, 0] com o vetor
tangente no ponto (−3, f(−3)).

Eu lhe mostrei como escrever um arquivo de comandos para gnuplot, no
próximo tutorial vou mostrar-lhe como automatizar, com um programa

• o processo de escrita do arquivo de comandos do gnuplot e

• a execução do gnuplot, para que ele leia os comandos que estão no arquivo.

Você vai ver que o programa fará o que fizemos acima.
Vou precisar das informações que se encontram no caṕıtulo 7, na parte final,

sobre variáveis do tipo arquivo, procure arquivo no ı́ndice remissivo e mantenha
um olho no texto que explica como se comunicar com arquivos em disco. Os
programas telefon*.cc também fazem isto, você pode consultá-los para ver
como se faz.

Exerćıcios 70 (Tutorial) Escrevendo e lendo arquivos

1. Usando a função system() Rode o programa
complexos003.cc

e depois leia o programa. É a função system() que chama programas
externos.

2. Altere o arquivo transfere pro colocando nele outros comandos e volte
a rodar complexos003.cc - observe que você não precisa compilar nova-
mente o programa, rode o executável que ele criou.
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3. Ações destrutivas. Os comandos que vamos estudar agora vão destruir o
arquivo transfere pro5.

Altere complexos003.cc:

• Crie um objeto do tipo arquivo, nome arq, apontando para ”trans-
fere pro” com o método “out”, vai limpar o arquivo e abŕı-lo para
escrita. Consulte telefone03.cc, mas use o método out em vez de
app.

Observação 17 (métodos de acesso a arquivo) app, out

– out, com este método o arquivo é apagado, se existir, ou criado, se não
exitir,

– app, com este método o arquivo é aberto e ponteiro de posiçao de arquivo
vai para a última posição de dados do arquivo e a escrito começa deste
ponto em diante. “app” é a abreviação de append - vai acrescentar dados
ao arquivo.

• Com o método “nome arq << ” coloque em “transfere pro” os se-
guintes comandos de gnuplot

– set arrow from -3,4 rto -3,-4 head

– set arrow from -3,-4 rto 3,-4 head

– set arrow from 3,-4 rto 3,4 head

– set arrow from 3,4 rto -3,4 head

– set xrange [-4:4]

– set yrange [-6:6]

– plot , 0

– pause -2

não esquecendo das mudanças de linha << endl ao final de cada li-
nha. Não esquecer de incluir a biblioteca fstream caso contrário C++

não irá entender a classe ofstream (experimente).

• Altere complexos004.cc usando “\n” para mudar de linha em vez
de “endl”.

Solução: complexos004.cc

• Altere complexos004.cc para que apareçam as diagonais do retângulo.

• Altere complexos004.cc definindo no arquivo de comandos do gnuplot

as equações da parábolas f(x) = (x+3)∗(x−4), g(x) = (x+3)∗(4−x)
e o comando plot f(x), g(x),0. Em todas as linhas deve ter “mu-
dança de linha”.

5Nenhum problema, há outra cópia no CD, mas você perder coisas interessantes que você
tenha criado, faça uma cópia n’outro arquivo.
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• Altere complexos004.cc criando a função
prepara chama gnuplot()

que se ocupe dos comandos e de chamar gnuplot.

Solução: complexos005.cc

• Faça um programa que solicite do usuário as equações de duas funções,
e um intervalo e faça o gráfico destas equações no intervalo solici-
tado. Se você reutilizar complexos005.cc, não se esqueça de alte-
rar a função rotulo() para que ela diga quais os objetivos do pro-
grama. Consulte o programa string02.cc sobre concatenação de
strings para “construir” as equações das funções.

Solução: complexos006.cc

9.4 Calculadora gráfica para os complexos

Nesta seção vou apresentar-lhe um menu de proposito geral que serve de base
para o programa “calculadora” e depois vou passar a discussão final do pro-
grama calculadora.cc, a calculadora gráfica para números complexos.

Eu lhe apresentei nos parágrafos precedentes deste caṕıtulo os meios para
preparar um arquivo de comandos a ser passado para um programa externo,
gnuplot.

Vou usar agora três classes
Ambiente, Complexos, Menu

na construção de um pequeno projeto computacional que é a calculadora gráfica
para números complexos.

A primeira delas, Ambiente, já vem sendo usada em quase todos os progra-
mas, a classe Complexos é o modelo da álgebra dos números complexos, e Menu
é um modelo geral para menus.

Vou juntar estes modelos para produzir um programa: a calculadora.
O ponto de partida é Menu.h, um modelo genêrico para menus. Leia o

arquivo Menu.h, possivelmente com
less Menu.h

que agora eu vou me ocupar dele e usá-lo nos próximos programas.

Exerćıcios 71 (Tutorial) O menu genérico

1. Leia Menu.h, tem dois métodos, procure entender o que fazem, os co-
mentário devem ajudar.

2. Verifique que Menu.h tem 11 membros privados e como os métodos fazem
uso deles. Se convença que nenhum programa irá fazer uso dos membros
desta classe, somente os métodos é que modificam os membros.

3. Leia calculadora.cc, Selecao é um objeto da classe Menu, verifique isto.
Identifique o método em calculadora.cc que passa a identificação do
programa para o objeto Selecao.
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4. Descubra qual é o método, do objeto Selecao, para transmitir para o
usuário quais são as opções do programa.

5. Faça um programa usando a classe Menu.

Solução: calculadora001.cc

6. Altere calculadora001.cc para que o programa calcule somas de de-
ois números complexos. Faça a entrada de dados diretamente em uma
função (não é um método) que execute o método mais() definido na classe
Complexos - defina um objeto desta classe no programa.

Solução: calculadora002.cc

7. Melhore o programa calculadora002.cc apresentando o gráfico dos dois
números complexos que estão sendo somados, você pode fazer isto alte-
rando a própria função mais() incluindo nela um acesso ao arquivo de co-
mandos do gnuplot, por exemplo, “transfere”, e depois usando a função
system() para rodar gnuplot. Se você se esquecer de incluir fstream,
vai dar erro!

Solução: calculadora003.cc

8. Melhore o programa calculadora003.cc criando uma função, prepara chama gnuplot()

com os parâmetros necessários para que ela crie o arquivo de comandos
do gnuplot e também ela o chame, porque isto não é trabalho da função
mais().

Solução: calculadora004.cc

9. Tente fazer a sua calculadora, com a experiência ganha nos programas
complexos00*.cc e na suite de programas calculadora001.cc . . .calculadora004.cc
usando a classe Menu. Se inspire no programa calculadora.cc quando
precisar.

Este exerćıcio será discutido na próxima seção.

A sucessão de programas calculadora001.cc . . . calculadora004.cc lhe
mostraram todas as etapas necessárias para colocar um projeto para funcionar.
O programa calculadora001.cc não o menos importante deles todos, porque
ele representa o teste inicial de que o menu genêrico está funcionando, a evolução
final é feita de pequenos passos que vão completando a idéia geral.

9.4.1 O programa calculadora.cc

O programa calculadora.cc tem os seguintes itens

• Variáveis globais

char tit[80], char id[80], char ver[80], char pri[80], char seg[80] char ter[80],
char qua[80], char qui[80], char sai[80] char esc[80], char op=’0’

através das quais transmite para o objeto Selecao os dados sobre o pro-
grama.

281



• Três objetos Tela, exemplo de Ambiente, Alg, exemplo de Complexos,
Selecao, um exemplo da classe Menu.

• As funções

1. funções executoras de métodos mais(), vezes(), conjugado(), inverso mult(),

modulo(). Elas são necessárias porque os métodos que elas acionam
não têm comunicação com o usuário, para solicitar, por exemplo, o
número complexo (ou os números complexo) sobre os quais desejo
executar uma operação aritmética. Elas são meios de comunicação
entre o programa e um determinado método dos números complexos.

Nem sempre que um programa precisar de executar o método mais()

de um objeto da classe Complexos será preciso chamar uma função
como “mais()”, mas quando for necessário uma comunicação com o
método mais(), então sim, será preciso criar uma função para fazer
esta comunicação. A diferença entre função e método se evidencia
aqui.

Em calculadora.cc mais() é uma função, e Alg.mais() é um
método do objeto Alg que é uma realização (instância) da classe
Complexos.

2. funções que executam o controle lógico do programa, estas funções é
que de fato definem a lógica do programa. rotulo(), executa(),

prepara chama gnuplot().

A função rotulo(), que aparece em quase todos os meus progra-
mas, é a que faz a apresentação do projeto. A função, executa(),
como o nome indica, é quem recebe a opção captada pelo método
Selecao.fala() e a executa.

A função prepara chama gnuplot() tem o seu objetivo indicado no
nome, prepara o arquivo de comandos e chama gnuplot para execu-
tar os comandos. Ela tem um parâmetro logico, circulo que pode
ser zero ou um que lhe é passado por quem precisar de usar o ćırculo
trigonométrico, quem precisar passa o valor 1 usando esta variável,
quem não precisar, passa o valor 0 e com isto ela decide a forma como
vai criar o arquivo transfere.

3. uma função de apoio gráfico cria circulo() cuja objetivo é criar a
tabela, (matriz) do ćırculo unitário que usado pelas funções

conjugado(), modulo(), inverso mult()

porque estas funções fazem comparação entre os números complexos
e o ćırculo trigonométrico. Ela é chamada no ińıcio de main() e cria
o ćırculo.

4. A função principal main() que faz o teatro funcionar.

Mas tudo isto somente funciona porque os métodos da álgebra de números
complexos já existem e se encontram na classe Complexos que vou descrever na
próxima seção, e você verá a importância que ela tem porque todas as idéias
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necessárias para trabalhar com números complexos se encontram nela, como
um modelo que posso aplicar em qualquer programa que precise do conceito de
números complexos, como venho fazendo, desde o começao do livro com a classe
Ambiente.

A classe Complexos é o modelo de álgebra dos números complexos.

9.5 Um modelo para programar com números
complexos

A classe Complexos é um modelo para álgebra dos números complexos.
Quando eu precisar de trabalhar com álgebra dos números complexos, crio
um objeto pertencente a esta classe, como Alg, em calculadora.cc e todos os
métodos e membros da classe Complexos ficam dispońıveis para este objeto,
exceto aqueles que estiverem definidos como privados, a classe Menu mostra
a utilidade deste ńıvel de acesso restrito.

9.5.1 Tipo global relativamente à classe

Aqui é preciso observar que a biblioteca Complexos.h contém a classe Complexos
e um tipo de dado, complexo que não pertence à classe Complexos. Leia o
arquivo Complexos.h para verificar isto.

Antes de criar esta classe eu fiz uma pesquisa na Internet para ver alguma
classe de númeeros complexos criada por outro programador. Encontrei várias,
se você fizer uma busca com a palavra chave complex numbers irá encontrar
uma dezena de sites onde há implementações dos números complexos. Como
não gostei da metodologia que encontrei, criei a minha, e isto não significa que
sou pioneiro! pode haver outro modelo de números complexos semelhante ao
que criei, apenas eu não o encntrei.

Em todos o tipo de dado complexo faz parte da classe, o que me obrigaria
a usar

Alg.complexo z

para definir um número complexo. A forma como defini torna mais simples
declaração de um número complexo e como ele usado na classe as definições
ficaram mais simples.

9.5.2 Membros e métodos da classe dos complexos

• Três membros públicos complexo I, float a, b

• Construtor, destrutor Esta classe tem um construtor automático. Quando
definimos um método com o mesmo nome da classe, ele se chama um cons-
trutor e é executado logo que a classe entra em uso. Serve para inicializar
alguns membros, aqui inicializa o número i que está representado pela
identificador “I”.

Quando o objeto que pertence a esta classe sai de uso, o destrutor é
acionado para limpar a memória.
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• Um erro que está comentado foram definidas algumas funções (não são
métodos) dentro da classe, elas se encontram isoladas por comentários
para que você possa analisar e se convencer que elas não são métodos dos
números complexos. Elas são funções complexas, funções que executam
operações sobre a variável complexa.

Não são métodos, não poderiam estar na classe dos complexos.

• Métodos da álgebra dos complexos são

– mais(), vezes(), inverso multiplicativo(), menos(), conjugado();

– módulo, vezes escalar(),Re(), Im()

• utilitários que não precisariam estar nesta classe, poderiam estar numa
classe derivada, são

– escreve(), para representar de forma bonita, bem arrumada, um
número complexo, por exemplo, não escrever 3 + 0i mas apenas 3.
Este método ainda não está funcionando perfeitamente, ainda escreve
algumas coisas esquisitas.

– recebe() que depois vi que era desnecessário, mas ainda se encontra
na classe porque há um programa que faz uso dele.

– faz complexo() para construir um número complexo dados as coor-
denadas reais.

Você viu que há alguma cŕıtica quanto arquitetura desta classe, ela precisa
ser melhorada mas é pouco provável que eu faça isto, afinal está funcio-
nando bem e há programas que se encontram baseados nela.
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Caṕıtulo 10

Gráficos de funções

10.1 As classes para gráficos

Neste caṕıtulo vou construir duas classes com métodos para fazer gráficos de funções univari-
adas ou bivariadas. Nestes programas vou usar um instrumento externo, [5, um pacote para
fazer gráficos], você pode ler a mais a respeito dele, no vocabulário, ao final deste caṕıtulo.
As classes constrúıdas serão uma representação de gnuplot dentro dos programas, elas vão
sabem usar gnuplot.
Como este é um dos projetos que este livro descreve, você vai acompanhar a evolução do
trabalho, o planejamento e o replanejamento ao longo do caṕıtulo.

gnuplot é a arquitetura de computação que vou usar para fazer gráficos.
Como foi deixado em domı́nio público desde sua concepção inicial, gnuplot

foi transportado para praticamente todas as maiores plataformas computacio-
nais, em para particular para Linux para onde rapidamente migrou quando este
sistema operacional surgiu.

Eu conheci gnuplot em 1997 sem entender bem que tipo de pacote era,
parecia uma linguagem rudimentar de programação com a capacidade de fazer
gráficos. Não conheço em profundidade o projeto para saber em que direção ele
irá evoluir, mas hoje posso caracterizar gnuplot como uma calculadora gráfica
que entende a maioria dos comandos básicos das linguagens de programação,
e pode, assim, se comunicar com elas. É dotado de algumas poderosas roti-
nas gráficas que permitem apresentar em terminais do X-windows (e em vários
outros dispositivos gráficos) a interpretação (gráfica) do resultado de progra-
mas. Não seria posśıvel produzir, neste livro, todas as classes para fazer um uso
completo de gnuplot, sem descaracterizar o projeto do livro, mas certamente
o leitor interessado conseguirá, a partir dos dois projetos que vou desenvolver
aqui, construir outras classes que atendam às suas necessidades.

Você não precisa conhecer gnuplot para fazer os programas baseados nas
classes aqui produzidas, mas pode, por outro lado, se beneficiar dos meus pro-
gramas para aprender a usar gnuplot uma vez que eles vão criar arquivos de
comandos para gnuplot. Se você desejar fazer alguma coisa mais significativa,
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usando gnuplot, sem dúvida precisará se aprofundar no uso do pacote, afinal
o programa que você fizer é apenas uma forma automatizada do seu trabalho,
não será o programa que conhecerá gnuplot e sim você.

Um programa é uma representação virtual do programador!
O plano do trabalho consiste em produzir duas classes.

• Uma classe que vai produzir matrizes n x 2 contendo em cada linha
um ponto (x, f(x)) que gnuplot irá interpretar como uma malha sobre
o gráfico da função y = f(x). Ele irá completar esta malha usando uma
aproximação polinomial.

• Outra classe que vai produzir os comandos com que gnuplot irá completar
as informações do gráfico.

• Inicialmente vou produzir uma única classe contendo os dois métodos
acima, depois vou especializar cada método em sua própria classe.

• Um esboço da classe que vai fazer gráficos de superf́ıcies.

Uma extensão posśıvel, e relativamente simples deste trabalho, é a cons-
trução de uma classe que produza matrizes n x 3 que gnuplot interprete como
uma malha sobre o gráfico de uma função bivariada, a superf́ıcie

graf(f) ; z = f(x, y)

Vou apenas fazer um esboço deste projeto para mostrar-lhe que é uma e
extensão relativamente simples do projeto univariado que está bem desenvolvido
aqui, embora você logo deve descubrir que ainda há muitas coisas por fazer.

A metodologia para desenvolver este projeto consiste de tutoriais em que @
leitor@ vai ser envolvid@ na construção das classes ficando assim habilitad@ a
prosseguir o trabalho sozinh@.

10.2 Projeto: gráficos de funções univariadas

Neste seção vou desenvolver parcialmente um programa que faz diversos gráficos de funções
como motivacao para usar um objeto que cria gráficos com aux́ılio de gnuplot. Este programa
estará completo mais à frente no caṕıtulo. A versão inicial, incompleta, serve para que você
acompanhe o planejamento e a produção.
A metodologia usada consiste na produção de soluções incompletas que uma nova versão
do programa termina deixando ainda defeitos a serem corrigidos na próxima versão, desta
forma você acompanha a evolução do programa em vez de se deparar abruptamente com um
programa perfeito (se é que existem programas perfeitos?).
O programa final vai se compor também de dois módulos como os esboços apresentados nesta
seção.
Os tutoriais vão conduźı-l@ a compreender o sistema.

Os arquivos em que o programa se distribue são

• – GrafunXX.h onde está definida a classe Grafico
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– grafunXX.cc um programa master, um programa que compila o próximo
programa e o chama.

– grafun execXX.cc um programa-escravo, que na verdade faz tudo
sendo compilado e depois chamado pelo programa-master. Este pro-
grama usa a classe Grafico.

em que XX é 01,02,03,04 sendo 04 a versão mais avançada do programa.

• funcaoYY.h bibliotecas em que estão definidas as equações de várias funções
matemáticas, em que YY é 1,2,3,4,5 mas neste caso a numeração não re-
presenta versões e sim as bibliotecas que foram sendo criadas à medida
que o programa evoluia.

e os tutoriais vão mostrar-lhe como foram arquitetados os componentes do pro-
grama.

Para entender como foi constrúıdo o projeto é preciso compreender como
gnuplot faz gráficos, eu inclúı alguns itens no primeiro tutorial com este obje-
tivo.

Observação 18 (Software desejável) Programas que o livro usa

• Editor joe Seria interessante ter o editor, [8, joe], instalado no sistema.

É um editor muito poderoso, de domı́nio público com um ponto negativo
(para a maioria dos usuários) é tocado a base de comandos - não tem uma
interface gráfica, mas, para ser usado interativamente por programas, é
excelente, talvez, exatamente pelos “defeitos” apontados.

joe é de domı́nio público, provavelmente1 distribuido sob GPL . Se você não
puder ou não quiser instalar joe será preciso alterar a string “joe” nos
programas para usar aquela que faça referência ao editor de sua escolha.
Você verá isto quando aparecer o erro “command not found” citando joe.
Neste ponto corrija o programa, ou instale joe.

• Programa gráfico gnuplot Eu já fiz uma rápida descrição do programa
[5, gnuplot] no ińıcio deste caṕıtulo. Leia mais a respeito no vocabulário
deste caṕıtulo. Os meus programas envolvendo gráficos fazem uso deste
aplicativo sendo portanto necessário que ele esteja instalado no sistema.
Como joe, gnuplot é distribuido livremente, na bibliografia você encontra
como obtê-lo.

A partir deste ponto tenho que supor que você instalou gnuplot, como já
supuz que você instalou g++.

Exerćıcios 72 (Tutorial) Tutorial: gnuplot

Este tutorial é autoritário, como costumam ser muitos professores... não se
intimide e desobedeça o tutorial. Ele é apenas uma lista de passos para guiá-l@
na compreensão do pacote, você poderá seguir caminhos alternativos, lhe dará
mais trabalho, mas o resultado será maior domı́nio do conhecimento.

1Não consegui verificar qual é a licença, mas é de domı́nio público
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1. Experimente rodar na linha de comandos
gnuplot transfere teste

Os erros que podem ocorrer são conseqüência

• da falta do arquivo “transfere teste” que providenciei para que se
encontrasse no disco, copie este arquivo do CD para o diretório onde
se encontram os seus programas em C++.

• Da ausência do gnuplot.

Corrija isto e volte a executar o comando. Leia o arquivo transfere teste,
ele tem dois comandos do gnuplot.

2. Edite transfere teste2 para incluir as linhas:

f(x) = (x+3)*(x-4)

g(x) = (x+4)*(x-3)

logo no começo do arquivo.

Altere a linha do plot para que fique assim:

plot "dados teste" with lines, f(x), g(x), 0

As aspas fazem parte do comando, se você não as colocar, gnuplot vai
dizer-lhe que não encontrou o arquivo. Experimente, os erros sempre são
positivos. Volte a rodar

gnuplot transfere teste

O que aconteceu ?

Nas duas primeiras linhas você definiu uma função, a sintaxe é muito
simples e se assemelha a que usamos com Matemática.

O arquivo dados teste foi gerado por um programa contendo uma matriz
n x 2 de números que gnuplot entende como sendo os pares (x, f(x)) de
valores de uma função. O modificador with lines faz com que gnuplot

ligue os pontos com uma linha (interpolação linear).

3. Altere transfere teste para obter outros gráficos, procure adquirir mais
familiaridade com gnuplot, inclusive experimente, no terminal do pro-
grama:

help

e você vai ver o manual on line do programa. O nome do arquivo com
comandos para gnuplot pode ser qualquer, a palavra transfere3 é sempre
usada nos meus programas para denominar um arquivo de comandos do
gnuplot, assim como dados guarda uma matriz com os pontos para o
gráfico de uma função.

2É posśıvel que ele esteja protegido contra escrita, altere isto com o comando
chmod u+rw transfere teste.

3Não há nenhuma razão para o nome, foi uma casualidade que virou hábito. É preciso ter
cuidado com estas casualidades.
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4. Compile e rode grafun exec01.cc

g++ -Wall -oprog -lm grafun exec01.cc

5. Se você tiver rodado o programa apenas com
prog

recebeu uma mensagem dizendo que o programa precisa de um item e lhe
sugere uma forma de rodar o programa. A razão disto é que este programa
é um “módulo de outro programa”, aceite a sugestão e volte a rodar o
programa. Este tutorial tem, entre os seus objetivos, mostrar-lhe a razão
desta mensagem no program. Rode corretamente o programa e depois edite
o arquivo transfere gerado pelo programa.

6. O programa grafun exec01.cc é o módulo principal, quem faz tudo, en-
tretanto o gerente4 do trabalho é grafun01.cc. Leia este programa agora.
Não deixe de ler os comentários!

7. Rode o programa grafun01.cc e depois volte a lê-lo.

(a) Releia também o programa grafun exec01.cc procurando entender
a relação entre os dois programas.

(b) Verifique, em particular, que o executável
grafun

criado por grafun01.cc é o executável do programa grafun exec01.cc.

(c) Volte para item (a) se achar que precisa entender melhor a relação
entre os grafun exec01.cc e grafun01.cc.

8. Compile diretamente o programa grafun exec01.cc. A linha de com-
pilação está dentro de grafun01.cc5, comentário (20). Depois rode o
programa. Se você esquecer o parâmetro necessário, ele vai avisá-l@ disto.
Verifique onde se encontra esta proteção no programa.

9. Apague a proteção inicial6, procure o comentário (10). Apague o else

também e as chaves. Compile7 e rode o programa sem nenhum parâmetro.

Leia os comentários (20) e (10).

10. make Outra forma de compilar e rodar programas é usando o utilitário
make. Experimente

make prog -f make grafun

(a) Estude um pouco sobre o utilitário make no caṕıtulo 12, não se apro-
funde agora, faça uma primeira leitura e vá usando e aprendendo.

4Como todo bom gerente, este não faz muita coisa, apenas delega o trabalho e fica exami-
nando se tudo corre bem.

5Eu poderia copiar a linha de compilação aqui para o texto, mas o objetivo é mesmo
envolvê-l@ na leitura do programa.

6Sem receios, há outra cópia do programa no CD.
7Se der erros na compilação é porque você apagou destruindo lógica, pegue outra cópia do

programa e volte a apagar, este processo faz parte da análise do programa.
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(b) Volte a ler make grafun, ele contém etiquetas que gerenciam o pro-
cessamento. É uma “makefile”. As makefiles são roteiros que o
utilitario make segue. Neste caso o comando

make prog -f make grafun

instruiu make para executar a seção etiquetada com prog. Experi-
mente

make clean -f make grafun

e depois exexute ls prog. Verá que prog não existe mais. Releia
make grafun, procure a etiqueta clean.

(c) Faça uma nova leitura rápida sobre make no caṕıtulo 12. Uma leitura
rápida, volte logo para cá.

11. A classe Grafico se encontra no arquivo Grafun01.h. Leia este arquivo
agora. Ela tem apenas três métodos, para criar os arquivos “dados” e
“transfere” e fazer a limpesa do sistema apagando os arquivos criados.

(a) cria dados() cria um arquivo denominado dados com uma matriz
n x 2 de pontos que gnuplot vai interpretar como os pares (x, y)
do gráfico de uma função

(b) cria transfere() cria um arquivo denominado transfere com co-
mandos do gnuplot.

(c) limpa arquivos()

Compile, rode grafun01.cc, leia Grafun01.h. Identifique

• os métodos

• identifique os arquivos criados pelos métodos e leia os arquivos.

12. Um desafio. Altere os métodos definidos em Grafun01.h, faça modificações
no programa grafun01.cc e altere também grafun exec01.cc. Sem re-
ceios, no CD você pode conseguir novamente as versões originais. O
máximo que poderá acontecer é que deixem de funcionar! Tenha apenas
um cuidado, se houver advertências - (warnings), leve-as a sério, você
pode ter esquecido algum item importante. Em geral, neste programa que
é um pequeno programa, não haverá grandes riscos, mas, por exemplo,
esquecer de usar

transfere.close()

depois de haver executado
transfere.open()

pode danificar arquivos gerando pelo menos lixo no HD.
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10.3 Porque um sistema de programas

O programa na verdade seria granfun exec01.cc, entretanto este programa
usa uma biblioteca funcao.h onde está definida a equação da função cujo gráfico
se deseja.

O usuário pode querer alterar a equação então o programa tem que ser
novamente compilado para que incorpore a nova versão da biblioteca funcao.h

com a modificação feita na equação da função.
Isto fica pelo menos deselegante, do ponto de vista o usuário que nem precisa

saber compilar um programa.
Há várias soluções para resolver este problema quando lidamos com uma

linguagem compilada como é C++, uma delas é usar um módulo leitor de equações
que substitui o uso de uma biblioteca, como funcao.h.

A outra solução, mais simples, que estou usando aqui, é criar um programa-
master, grafun01.cc que se ocupa do trabalho preliminar

• chamar um editor permitindo que o usuário edite a equação (ou as equações
das funções);

• recompilar o programa-escravo que vai usar esta biblioteca, depois que
ela for editada;

• chamar o programa-escravo como um processo externo.

As seções seguintes fazem uso significativo de um tipo de ponteiro, ponteiro
para uma função e sugiro que você faça uma nova leitura da seção 7.7, página
224, sobre “ponteiro para função”, no caṕıtulo 7.

10.4 Evolução das classes gráficas

A sucessão de bibliotecas GrafunX.h vão introduzir as melhorias com que vou obter a versão
final Grafun.h. Você vai acompanhar esta evolução ao longo desta seção.

A primeira modificação que vou fazer em Grafun01.h vai ser uma simples
otimização definindo um membro8 privado para a classe um objeto da classe
fstream de que os dois métodos farão uso.

Leia Grafun02.h e compare com Grafun01.h. Observe que o programa
grafun exec02.cc difere de grafun exec01.cc apenas no ponto marcado pelo
comentário (02) o uso da nova bilioteca Grafun02.h.

A única utilização que vou fazer destes dois arquivos é esta, para mostrar-lhe
como pequenas evoluções numa classe (ou biblioteca) tem efeito imediato sobre
um programa.

8Para a classe Grafico arquivo é um membro, relativamente à classe fstream arquivo é
um objeto - é uma instância desta classe.
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Eu criei grafun exec02.cc apenas ilustrar isto uma vez que se eu tivesse
alterado grafun exec01.cc eu teria perdido todo o apoio que ele me dá nos
exerćıcios do tutorial 72 na página 287. Os programas

grafun exec02.cc grafun exec01.cc

são idênticos com exceção da bilioteca em que a classe Grafico está definida.
Falando de outra maneira, pela nova definição da classe Grafico.

É um exemplo de modificação importante esta que fiz de de Grafun01.h

para Grafun02.h, uma otimização uma vez que diminue o tamanho dos dois
métodos que vão usar um membro comum na classe.

10.5 Versão beta do programa

Nesta seção você vai acompanhar a produção do programa que faz gráficos de funções ele foi
apenas planejado na primeira seção, mas o planejamento vai ser levemente alterado agora.
Não deixe de ler os comentários dentro dos programas, são complementos para o texto do
livro. Os programas são, e em geral, mais recentes que o livro.

10.5.1 O novo planejamento

• Vou localizar a chamada ao editor de textos, para editar a equação, ou
as equações das funções, dentro de módulos apropriados (funções) do
programa-master, porque vai haver uma diferença importante quando for-
mos fazer gráficos de equações paramétricas: vou precisar uma biblioteca
diferente para as equações paramétricas para evitar uma poluição visual
muito nociva para um usuário leigo9, os programas chamarão pequenos
arquivos especializados.

• Vou ter que criar métodos melhores para produzir o arquivo de dados
adequados para equações paramétricas ou para o caso de equações com
coordenadas polares. Isto será feito com passagem de parâmetros adequa-
dos. A melhor forma de explicar como funciona é através de comentários
dentro do programa, eles estão lá, não deixe de lê-los.

• Os arquivos necessários a nova versão do programa serão

– grafun04.cc o novo programa-master;

– grafun exec04.cc o novo programa-escravo;

– funcao1.h,funcao2.h,funcao2.h segundo for necessário para fazer
o gráfico de uma ou mais funções.

– equacao parametrica.h, quando a opção escolhida for equação pa-
ramétrica;

– polares.h quando a opção escolhida for gráfico com coordenadas
polares;

9nós programadores nunca podemos nos esquecer de que o usuário dos programas, não é,
em prinćıpio, um programador.
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– Grafun04.h onde estará a nova classe Grafico.

O programa ficará mais complicado, para o programador, mas ficará mais
simples para o usuário. Numa versão10 deste programa, com uma máscara
gráfica, o usuário seleciona sua opção clicando num botão, mas o que vai acon-
tecer por trás da máscara gráfica é o que estou fazendo aqui.

A versão três é intermediária e serviu apenas para fazer uma correção
na versão dois, esta correção está documentada em comentário no arquivo
Grafun03.cc. Na versão três comecei a usar função ponteiro e neste ponto é
interessante que você volte a ler (ou leia) a seção sobre ponteiros para função
no caṕıtulo 7. O tutorial vai conduźı-lo à compreensão deste tipo de ponteiros
é a grande (e é realmente grande) diferença entre a versão dois para a três. Da
versão três para quatro há poucas modifiações.

Estou usando programas idênticos aos da versão três na versão quatro

apenas por uma questão de organização do trabalho, uma das razões é a de
preservar os tutoriais do livro.

Exerćıcios 73 (Tutorial) Preparando a versão quatro

1. Compare os arquivos Grafun03.h e Grafun04.h. Em Grafun03.h se en-
contram marcas necessárias para compreender os erros de Grafun02.h que
ficaram inúteis na nova versão.

2. Leia o programa grafun exec03.cc, procure o comentário (30) mesmo
que esta programa esteja desativada. Procure entender porque foi desati-
vada.

3. Leia o programa grafun exec03.cc, procure o comentário (30) há várias
posições em que ele se encontra. Ele marca uma variável que é um ponteiro
para uma função. Leia sobre este assunto no caṕıtulo sobre variáveis,
procure no ı́ndice remissivo ponteiros, função.

4. Rode grafun exec03.cc11 e veja a sáıda de dados indicando o endereço
das funções. Volte a ler o programa e veja como fiz para imprimir o
endereço (inicial) das funções. O programa ponteiros28.cc também faz
isto. Compare os dois programas.

5. O programa-master é grafun03.cc, leia o programa e veja onde ele faz a
compilação do programa-escravo. Os comentários, no programa explicam
como o programa se comporta.

A versão quatro é apenas um simples arremate dos programas da versão
três. Rode e leia os programas e vamos na próxima seção construir os gráficos
de funções bivariadas, com gnuplot, e com aux́ılio do joe, o meu inestimável
editor de textos para programação.

10Esta versão não deverá aparecer neste livro.
11Este é um programa-escravo, ele não foi feito para ser rodado isoladamente, mas ele mesmo

explica como deve ser rodado....
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Mas antes de dar por terminada esta seção, vou fazer uma revisão de todo
o trabalho feito, uma espécie de resumo geral, ela vai justificar o trabalho que
vou fazer com funções bivariadas e os seus gráficos, superf́ıcies.

10.5.2 Como se obtém os gráficos

Há alguma repetição de tudo que foi feito até agora, nesta seção, mas este é
o defeito dos resumos. Se você achar que não precisa, passe em frente, e não
perca tempo.

• Compilação estática cria um programa incluindo nele as biliotecas regis-
tradas no cabeçalho e cria um programa grande e ŕıgido.

• Compilação dinâmica é uma alternativa que não vou discutir neste livro,
ela permite que as bibliotecas sejam incorporadas na execução.

• Equações de funções nos programas deste livro estão guardadas em bibli-
otecas,

funcao1, funcao2, funcao3, funcao4, ....

e são biblitecas estáticas, tem que ser inclúıdas no executável durante a
compilação. Isto torna imposśıvel alterar as equações das funções. O
programa não reconheceria nenhuma mudança.

• Um par de progrmas escravo e master resolvem rapidmente este problema.
O programa master chama um editor e permite que o usuário altere as
equações com que vai trabalhar. Depois o master recompila o programa-
escravo incluindo nele as bibliotecas necessárias, agora alteradas. O pro-
grama master também chama o programa escravo e lhe pode passar co-
mandos.

Se você compilar grafun exec04.cc, chamando de prog ao executável,
ao executar ./prog o programa lhe vai dizer que precisa de uma opção.
Este trabalho é feito pelo programa-master:

– O comentário (20), em grafun04.cc, mostra como o programa-master
compila o escravo.

– O master lhe mostra o menu e recolhe a opção do usuário, depois ele
compila a opção dentro da string que vai rodar o programa escravo.
Veja os comentários (30) e (40) em grafun04.cc.

– Finalmente o programa-master pede que o sistema operacional rode
o programa-escravo com a opção que o usuário tiver escolhido, isto
está indicado no comentário (40).

• Você pode fazer, você mesmo, tudo que o programa-master faz. Quase
tudo! Compile grafun exec04.cc

g++ -Wall -oprog -lm grafun exec04.cc

e execute no terminal

294



– prog 1, prog 2, ... prog 5.

– você terá executado cada uma das opções do menu.

O programa master faz isto e ainda apresenta o menu de opções do pro-
grama (do programa escravo)! O master é o gerente do processo, o escravo
faz tudo.

Na vida real o gerente é melhor pago e trabalha menos. Em computação
impera a justiça e a igualdade: master e escravos são apenas nomes.

10.5.3 Otimização e robustez

No próximo tutorial vou fazer alguns ajustes finais no pacote Grafun tornando-o
mais robusto entretanto menos leǵıvel, eliminando membros e métodos da classe
Grarfun. O comentário (300), em Grafun04.h anuncia as melhoras que podem
ser feitas.

Exerćıcios 74 (Tutorial) Otimização final

1. Havia um erro em grafun03.cc que foi somente foi observado depois de
vários testes, está documentado no comentário (15). Faça vários testes
com este programa para observar o erro e leia o comentário. Solução em
grafun04.cc.

2. Leia o comentário (300) em Grafun04.h.

3. Os métodos aplica(), aplica2() apenas intermediam a passagem de
uma função. Eles foram eliminado de Grafun05.h, analise as mudanças
comparando as duas versões da classe Grafun definidas em Grafun04.h,

Grafun05.h.

10.6 Funções bivariadas

gnuplot sabe fazer gráficos de funções bivariadas, um tutorial vai mostrar-lhe como usar o
gnuplot para que possamos, depois, ensinar isto aos programas.

Vou direto ao tutorial, mas alerta! é um pequeno tutorial sobre o que
gnuplot pode fazer.

Exerćıcios 75 (Tutorial) Superf́ıcies com gnuplot

1. Compile e rode o programa sugraf01.cc. Ele cria arquivos com comandos
e dados para que gnuplot faça gráficos de superf́ıcies.

2. Leia os arquivos “dados superficie” e “sup transfere” para ver os arquivos
que o programa criou e como funciona gnuplot.
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3. Rode gnuplot num terminal e veja em sua ajuda sobre o comando splot,
o comando para fazer gráficos de superf́ıcies do tipo graf(F )

help splot

4. Leia o programa sugraf01.cc , procure entendê-lo.

• O programa cria dois tipos de dados,
ponto, malha

se você tiver estudado calculadora.cc vai ver que é uma conti-
nuação das idéias do caṕıtulo anterior.

• A idéia é que malhas são retângulos providos de um passo, criando os
nós. Para definir o retângulo estou usando os vértices que se opõem
pela diagonal, é prático, serve para definir inclusive segmentos de
reta, basta fechar o retângulo, colocando a diagonal sobre o eixo OX
ou OY .

5. Volte a rodar o programa, e o leia novamente! Descubra, no programa,
como ele chama gnuplot e execute este comando externamente num ter-
minal. Use os arquivos que o programa criou.

6. Altere o programa sugraf01.cc para que ele faça os gráficos de outras
superficies, não se esqueça de

• trocar a equação da função F no arquivo funcao biv01.h;

• voltar a compilar o programa... por que ?

7. Desafio Altere sugraf01.cc para que ele faça o gráfico de duas superf́ıcies,
graf(F ), graf(G) simultaneamente. Não se esqueça de colocar algumas
linhas em branco no arquivo de dados. Se você colocar os dados em dois
arquivos diferentes gnuplot vai imprimir os gráficos com cores diferentes.

8. Outro desafio

• Rode o programa sugraf01.cc duas vezes.

• Antes de rodar pela segunda vez, altere o nome do arquivo
dados superficie

que o programa cria, por exemplo
mv dados superficie dados superficie01

• Altere a equação da função no arquivo funcao biv01.h e volte a
compilar o programa... por que ?

• Altere o arquivo sup transfere incluindo na linha do splot o nome
alterado do “antigo” arquivo de dados.

• Execute
gnuplot sup transfere

para ver os gráficos de graf(F ) e de graf(G) simultaneamente.
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O programa sugraf01.cc lhe mostra como funciona gnuplot para fazer
gráficos de funções bivariadas.

Se você tiver lido a primeira parte deste caṕıtulo, e feito todos os exerćıcios
(tutoriais), observou que a novidade neste ponto foi o uso do comando splot

do gnuplot e que ele precisa de uma matriz n x 3 que vai interpretar as linhas
desta matriz como sendo

(x, y, f(x, y))

A palavra interpretar é uma palavra chave, todo o segredo em programação
consiste em codificar adequadamente os dados para que um programa consiga
interpretâ-los de forma a prodzir o que desejamos ver. Outro segredo consiste em
darmos a visão “correta” do resultado para o usuário e assumir todo o trabalho
de codificação porque o usuário é, potencialmente, alguém que pode estragar os
dados.

Não podemos confiar na experiência do usuário.
Neste ponto do planejamento, eu tenho duas opções (pelo menos):

• Fazer um acréscimo em Grafun04.h incluindo novos métodos para fazer
gráficos bivariados;

• Criar uma nova classe exclusiva para gráficos bivariados.

Esta é uma decisão a ser tomada pelo grupo que trabalha no projeto, precisa
ser cuidadosamente analisada porque correções posteriores serão traumá- ticas.

Vou optar pela primeira opção porque é mais simples para o desenvolvi-
mento deste livro, tudo que vou fazer é criar os métodos a partir do programa
sugraf01.cc, mas ela não parece ser a melhor.

Um tutorial pode se ocupar deste trabalho, sobretudo porque alterei a estru-
tura dos dados para acompanhar desenvolvimentos anteriores (da calculadora)
e o programa sugraf01.cc será o processo de adaptação para a nova estrutura
de dados.

Exerćıcios 76 (Tutorial) Funções bivariadas

1. Leia o program sugraf01.cc

2.

10.7 Vocabulario

CTAN, funcao, gnuplot, LATEX , membro, objeto, TEX

• CTAN - Comprehensive TeX Archive Network - é um sistema de sites espe-
lhados em várias partes do mundo, contendo todos os programas relativos
ao sistema para preparar documentos, em geral referênciados como “tex”
e apresentados com a logomarca TEX. Num destes sites, por exemplo [4],
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você pode encontrar a lista de espelhos, mas também pode encontrar docu-
mentos de todos os ńıveis, desde introdutórios até listas de livros vendidos
em livrarias sobre os vários sistemas.

• funcao é cada um dos módulos em que um program se divide, é a sub-
divisão t́ıpica de um programa na linguagem C, mas esta modularização
persiste em C++ representando um primeiro passo no processo de cons-
trução dos métodos de uma classe, por exemplo, sugraf01.cc, representa
este primeiro passo.

C++ admite um processo h́ıbrido de programação em que podemos aliar a
tecnologia de programação orientada a objeto com programação funcional.
Muitas vezes este é o primeiro passo antes de criarmos classes adequadas,
testando funções num programa que depois podem ser transformar em
métodos de uma classe.

As classes e seus métodos são uma abstração computacional que algumas
vezes surgem de experiência adquirida passando a representar um modelo
para distintas situações para as quais criamos programas na tecnologia
tradicional.

• gnuplot É uma poderosa máquina de calcular com o objetivo de apresen-
tar o resultado dos cálculos em forma gráfica. Neste livro é o instrumento
para obter os gráficos que os meus programas precisam. Este programa foi
iniciado por volta de 1986 por Thomas Williams, Colin Kelley, gnuplot
que, neste época foram um dos pioneiros12 do software livre quando ainda
mal se falava em programas de domı́nio público, uma vez que já deixaram
o programa que eles estavam criando livre para quem quisesse copiar e
usar. E colheram os benef́ıcios desta liberdade conseguindo uma multidão
de colaboradores que tornaram gnuplot um padrão para fazer gráficos de
funções. Quem quer obter um gráfico de alta qualidade, prepara os dados
e chama gnuplot para terminar o trabalho.

• LATEX é um pacote de macros que tornam mais fácil o uso do TEX.
Há vários outros pacotes que implementam [10, LATEX ] para plataformas
computacionais espećıficas. TEX, ou LATEX , são linguagens de computação
com um compilador que analisa o cógigo fonte, um documento escrito com
uma dessas linguagens e não encontrando erros produz uma saida de da-
dos que é o arquivo com extensão “dvi” - device indenpendent significando
com isto que está pronto para ser reprocessado para produzir um docu-
mento para um certo tipo de “dispositivo” - uma impressora, ou a tela
do computador. Abra a makefile que se encontra no CD e e procure a
etiqueta “livro:” e você poderá ver a sucessão de comandos para obter
este livro pronto para enviar para a editora. A etiqueta “livrof:” produz
a versão final, um arquivo “pdf”.

Para produzir o livro digito

12A fundação GNU foi criada também nesta época e o TEX foi considerado terminado por
seu autor, Donald Knuth, oito anos antes, em 1978.
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make livro

num terminal referenciado ao diretório em que o código fonte deste livro
se encontra.

• membro na terminologia de programação orientada a objeto é uma variável
de uma classe, acompanhe este exemplo lendo o arquivo Grafun.h. Esta
forma de ver é relativa, na classe Grafico arquivo é um membro. Relati-
vamente à classe fstream arquivo é uma instância desta classe portanto
um objeto. Dentro da classe Grafico a declaração

fstream arquivo;

define uma instância da classe fstream. Quer dizer que arquivo herda
os métodos definidos na classe fstream, o que torna posśıvel no método
cria transfere() executar o método

arquivo.open("transfere", ios::out);

abrindo o arquivo “transfere” com a propriedade de receber dados.

• objeto é uma instância de uma certa classe, na classe Grafico eu uso isto
quando defino

fstream arquivo;

então arquivo é um objeto da classe fstream. Relativamente á classe
Grafico arquivo seria um membro do tipo fstream.

Isto justifica certa confusão que você pode encontrar em livros sobre pro-
gramação orientada a objetos em que o autor diz que os termos objeto e
membro são usados de forma sinônima. Não são, mas ser objeto ou mem-
bro é uma situação relativa, como descrito acima. Isto permite que uma
certa confusão se estabeleça, fuja dela.

• TEX é um compilador de textos produzido por Donald Knuth, dizem, para

criar o seu livro The Art of computer programming. É um dos pioneiros
do software livre e do cógigo aberto. O TEX ficou pronto em 1978, depois
disto vem sendo melhorado por uma série de pacotes que o utilizam como
programa básico, um dos mais importantes, pelo uso, é o LATEX . Este
livro foi compilado com LATEX .

•
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Caṕıtulo 11

Sistemas de equações

Vou começar dando um exemplo simples de reutilização de programas.
Nas equações do segundo grau, quando o delta for negativo, aparecem números complexos.
Se você tiver passado pelo caṕıtulo 9, viu que o programa desenvolvido naquele caṕıtulo usou
a biblioteca Complexos.h onde estão definidas duas classes, nelas tenho tudo que preciso para
trabalhar com os números complexos nos meus projetos em andamento e dá de sobra para
resolver esta questão das equações do segundo grau.
Vou desenvoler inicialmente um programa simples, mas que lhe pode dar idéias para que você
construa um tutorial para o ensino de Matemática no Ensino Fundamental.

11.1 Resolvendo por Baskhara

Quero resolver uma equação do segundo grau e como o delta pode ser negativo
vai envolver números complexos na solução, isto não vai ser nenhum problema
porque eu já fiz tudo1 sobre números complexos, agora é somente usá-los.

Ou reutilizá-los, uma técnica important́ıssima na produçao de software: se
você, ou algum membro de sua equipe de trabalho já produziu alguns métodos,
depois de bem testados e aprovados pelo grupo, eles ficam dispońıveis para
reutilização. Isto quer dizer, ninguém vai precisar repetir o trabalho.

E aqui está um dos segredos do software aberto, como o meu, outros fazem
uso dele e me apontam defeitos, ou me trazem melhorias, e todos ganhamos
com o resultado.

Vou seguir usando técnica do tutorial.

Exerćıcios 77 (Tutorial) A equação do segundo grau

1. A equação do segundo grau é uma equação polinomial. Crie um programa
(use struct) que defina uma matriz de coeficientes e experimente o pro-
grama.

Solução: segundo grau01.cc

1Que ousadia!
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2. Leia segundo grau01.cc e verifique que o programa pode ter uma função
do tipo void para imprimir os coeficientes da equação: serve para o usuário
verificar se era isto mesmo que queria.

Melhore segundo grau01.cc criando esta função.

Solução: segundo grau02.cc

3. Crie uma biblioteca, segundo grau.h e transfira para ela a função
void coeficientes(polinomio pol)

Não se esqueça de incluir a bilioteca na proxima versão do programa.

Solução: segundo grau03.cc, segundo grau.h

4. Leia a biblioteca segundo grau.h, observe que ela inclue todas as biliotecas
que o programa segundo grau.cc vai precisar. Há funções que ainda não
estão sendo utilizadas (e nem precisarão nunca ser utilizadas por este
programa que estou fazendo agora - podem ser usadas em outro).

Você já deve ter lido 00esqueleto.cc, foi com ele que comecei
segundo grau.h

fazendo algumas alterações. Analise os dois! Se você descer até o final do
arquivo, em

segundo grau.h

vai encontrar todas as soluções deste tutorial escondidas como comentários
ao final.. . . é um método de trabalho. A gente tem idéias, as registra, e as
deixa “escondidas”2 sob comentário.

5. Esta na hora de calcular o delta, faça uma função que calcule o ∆, teste
e depois a transfira para a bilioteca.

Solução: segundo grau03.cc, segundo grau.h

6. Já podemos resolver equações quando o ∆ > 0.

(a) Se ∆ > 0 resolva a equação;

(b) Caso contrário emita uma mensagem dizendo que isto somente pode
ser resolvido na 8a. série!

Solução: segundo grau04.cc, segundo grau.h

7. Inclua a bilioteca Complexos.h em segundo grau.h e agora resolva a
equação do segundo grau usando um objeto complexo definido pela classe
complexo. Leia

calculadora.cc

para ver como fazer. Nesta classe há um método para escrever correta-
mente os números complexos. Tem também o objeto

2A palavra “escondida” pode sugerir uma forma errada de trabalhar. Não tenho nada
escondido de ninguém, eu deveria ter tido “lixo reciclável”. Também “lixo” é uma idéia
antiga, é “material reciclável”, que ainda pode ser utilizado.
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complexo

da Matemática.

Solução: segundo grau05.cc, segundo grau.h

8. Nesta seqüência de programas ficamos sempre com os dados do polinômio
inalterados (alteramos manualmente para testar as duas funções caso real
ou caso complexo). Esta na hora de incluir uma entrada de dados, faça
isto.

Solução: segundo grau06.cc, segundo grau.h

11.1.1 Análise do algoritmo

Vamos mostrar-lhe alguns defeitos neste programa, entretanto não vamos
construir o código otimizado. Isto ficaria bastante complicado para o ńıvel
introdutório deste livro3.

• O programa calcula várias vezes o ∆ - perda de tempo. Neste caso o cálculo
é pequeno e uma otimização seria custosa para pouco resultado. Sáıda:
poderiamos criar uma estrutura de dados mais complexa - uma matriz a
ser devolvida por delta() incluindo o byte lógico {0, 1} e número real ∆;

• Outra sáıda: criar uma função que resolva a equação:

resolve equacao(polinomio pol)

que faça todo o trabalho depois da entrada de dados. O código poderia
ficar assim:

resolve\_equacao(entrada_de_dados(pol))

com isto se economiza uma variável e uma transferência de dados. O
programa fica um pouco mais dif́ıcil de ser lido.

Estas preocupações se tornam essenciais quando os cálculos forem ficando
mais intensos. Não é este o caso com um sistema de equações do segundo grau,
mas é importante que você fique alerta para estas questões de otimização.

3Não é que este assunto, neste caso, seja dif́ıcil, apenas seria uma fuga do objetivo principal,
a própria análise lhe mostra como resolver o problema.
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Caṕıtulo 12

Referências: onde encontrar
?

Este livro tem, ao final, um ı́ndice remissivo que pode ajudá-lo a encontrar
rapidamente um conceito que você precise. Os programas todos (pelo menos os
mais recentes) tem, no ińıcio, a expressão “Palavra chave” depois da qual eu
coloquei os assuntos relevantes de cada programa. Se você executar

grep chave *.c

você vai ter uma lista destes assuntos. Sugiro que você faça isto e coloque em
um arquivo:

grep chave *.c > palavras chave

O resultado do último comando é um arquivo chamado “palavras chave

com uma listagem de todas as linhas de programas contendo este verbete. Você
pode editar este arquivo e imprimir o resultado para lhe servir de busca sobre
assuntos que você precise, ou de um programa que talvez faça o que você deseja.

Este caṕıtulo tem duplicação de informações porque foi necessário falar dos
mesmos itens em mais de um lugar, para dar exemplos. Também eu queria ga-
rantir que você encontrasse rapidamente a informação que você viesse a precisar,
portanto é melhor que ela esteja em mais de um lugar e que você a encontre.

Você deve notar que isto não deixou o caṕıtulo menos claro, apenas um
pouco maior do que deveria.

12.1 Palavras chave da linguagem

Ao definir novos objetos tenha o cuidado de não usar nenhuma palavra reservada
da linguagem.

Aqui esta a lista delas.
asm, auto, bool, break, case, catch, char, class, const, const cast, continue,

default, delete, do, double, dynamic cast, else, enum, explicit, export, extern,
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false, float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, namespace, new, ope-
rator, private, protected, public, register, reinterpret cast, return, short, signed,
sizeof, static, static cast, struct, switch, template, this, throw, true, try, type-
def, typeid, typename, union, unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar t,
while, and, and eq, bitand, bitor, compl, not, not eq, or, or eq, xor, xor eq

As constantes (etiquetas) da classe ios

Modo de usar estas etiquestas: ios::etiqueta.

1. acrescentando nova informação app

2. vai par fim do arquivo ate - significa, em inglês “para o fim” - “att the
end”.

3. abre o arquivo em modo binário binary em oposto ao modo texto que é
o default

4. abre o arquivo para entrada de dados - input in

5. não cria arquivo novo nocreate

6. não substitui um arquivo existente noreplace

7. abre o arquivo para sáıda de dados out

8. abre o arquivo e substitui os dados com os novos trunc

• cin.ignore(tamanho,caracter); ignora a quantidade de caracteres tamanho

•

•
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comentários, 51, 87
compila, 78
compilação, 3

avisos, 78
diretiva, 64
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memória
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número, 39, 122
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parâmetro, 104
soma, 156
subtração, 156
tutorial, 151
variável global, 152

ponteiros
para função, 157
riscos, 148
vetores, 161

ponto e v́ırgula, 36
ponto-e-v́ırgula, 4, 36
potência

313



função, 46
pow(), 46

precedência
operações, 46

printf()
tabulação, 84, 85

private, 182, 189
class, 181
default, 182

problema
igualdade, 10

processamento
interrupção, 95

profundidade
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