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Esipuhe 
 
Tämä tutoriaali on Oulun yliopiston C++ -ohjelmointikurssin (812321A) oheismateriaalia. Sen 
kirjoittajat ovat harjoituksia vetäessään havainneet opiskelijoiden vaikeudet ratkaista kurssin 
ohjelmointiharjoitustehtäviä pelkästään luentomateriaalin ja oppikirjojen perusteella. Materiaali on 
laadittu pääasiassa tämän vuoksi. Tutoriaali on suunniteltu tukemaan erityisesti kurssin 
ohjelmointiharjoituksia; jokainen luku liittyy yhteen harjoitukseen. Lukuvuoden 2004 -2005 
harjoitustehtävät laadittiinkin rinnakkain tutoriaalin kirjoittamisen kanssa. Kirjoittajat toivovat 
tutoriaalin kuitenkin toimivan myös itsenäisenä C++ -ohjelmoinnin oppimateriaalina oppikirjojen ja 
luentomateriaalin ohella.  
 
Tutoriaalin ensimmäisessä luvussa käsitellään ensimmäisen harjoituksen aihepiiriä eli C++ -
ohjelmoinnin perusrakenteita ja konsoli-ikkunan IO -toimintoja. Toisessa luvussa tutustutaan olio-
ohjelmoinnin alkeisiin ja perehdytään olioihin C-kielen tietuetyypin laajennuksena. Kolmas luku 
esittelee olioiden tallentamisen tietosäiliöön STL -kirjaston vector -luokan avulla. Neljännessä 
luvussa tutustutaan olioita sisältävien tietosäiliöiden tallentamiseen peräkkäistiedostoon ja 
viidennessä luvussa perehdytään olioiden luomiseen ja luokkien vakiometodeihin. 
 
Kuudennessa luvussa tutustutaan yksinkertaiseen perintään C++- kielisessä olio-ohjelmoinnissa. 
Seitsemäs luku käsittelee dynaamista muistinkäsittelyä ja poikkeusten hallintaa ja kahdeksannessa 
luvussa tutustutaan virtuaalisten funktioiden avulla toteutettavaan monimuotoisuuteen. Yhdeksäs 
luku esittelee moniperinnän, jota käsitellään pääasiassa rajapintaperitymisen kannalta. Viimeisen 
luvun aiheena ovat heterogeeniset tietosäiliöt, ts. tietosäiliöt, jotka voivat sisältää erityyppisiä 
olioita. 
 
Harjoituksiin valmistautuvan opiskelijan suositellaan perehtyvän harjoitusaihetta vastaavaan lukuun 
ennen harjoituksia ja tutkivan erityisesti materiaalissa esiintyviä esimerkkejä. Niistä löytyy usein 
vinkkejä harjoitustehtävien ratkaisemiseksi. 
 
Tämän materiaalin ovat kirjoittaneet Antti Juustila, Harri Kettunen, Teemu Kilpi, Toni Räisänen ja 
Ari Vesanen, jotka kaikki työskentelevät Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. 
Kirjoittajat ovat osallistuneet yhdessä tasavertaiseti julkaisun tekemiseen. 
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1. I/O, funktiot ja merkkijonot 
 
Ensimmäisessä harjoituksessa perehdytään C++ - ohjelmoinnin perusrakenteisiin ja siihen, kuinka 
käyttäjän kanssa kommunikoidaan käyttäen hyväksi konsoli-ikkunaa. Siten ensimmäisessä luvussa 
tutustutaan näihin asioihin. Niihin liittyvät lausekielisen ohjelmoinnin ja proseduraalisen 
ohjelmointikielen perusrakenteet ovat: lauseke, lause, lohko, aliohjelma ja funktio. Aliohjelmia ja 
funktioita käsiteltäessä perehdytään parametrien välitysmekanismeihin sekä funktion paluuarvoon.  
Konsoliperusteisen syöttö- ja tulostustoiminnoista käsitellään yhden tietokentän lukeminen, yhden 
rivin lukeminen sekä kokonaisluvun lukeminen. Lisäksi tutustutaan virheiden käsittelyyn, 
erityyppisten muuttujien ja vakioiden tulostamiseen sekä tulostuksen muotoiluun. 

1.1. C++ -pääohjelma 
Ohjelmointikielenä C++ perii C-kielen syntaktisia piirteitä. Yksi tällaisista piirteistä on pääohjelma, 
joka on sekä C- että C++ - ohjelmissa nimeltään main. Pääohjelma on normaali C++ -ohjelman 
funktio, jota käyttöjärjestelmä kutsuu automaattisesti. Vaikka pääohjelma onkin normaali funktio, 
se poikkeaa seuraavilta osin ohjelmointikielen muista funktioista: 

• Sitä ei voi kutsua ohjelmassa. 

• Sen osoitetta ei voi tallentaa osoitinmuuttujaan. 

• Sitä ei tarvitse esitellä ennen määritystä. 

• Sitä voi olla vain yksi kappale ohjelmassa. 

C++ -standardi määrittelee pääohjelmalle kaksi vaihtoehtoista muotoa (esittelyä, prototyyppiä): 
(1a) int main() 
(1b) int main(void) 
 
(2a) int main(int argc, char **argv) 
(2b) int main(int argc, char *[]argv) 
(2c) int main(int argc, char [][]argv) 

Näistä kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa ovat ns. parametrittomia pääohjelman muotoja ja kolme 
viimeistä vaihtoehtoa ovat ns. parametrillisia muotoja pääohjelmasta. Yleensä C++ -ohjelmissa 
käytetään ensimmäistä (1a) muotoa silloin, kun ei tarvita käynnistysparametreja ja muotoa 2a, kun 
tarvitaan parametrillista pääohjelmaa. Funktion nimen edessä oleva tyyppi ilmoittaa millä tavalla 
käyttöjärjestelmä tulkitsee paluuarvon. C++ -ohjelmissa paluuarvon tyyppi on aina int. 

1.1.1. C++ pääohjelman paluuarvon merkitys 

C++ -standardi, kuten myöskään C -standardi, ei määrittele paluuarvolle merkitystä. Standardin 
mukaan ainoastaan arvo nolla merkitsee sitä, että ohjelman suoritus on loppunut onnistuneesti. 
Muut arvot merkitsevät jonkinlaista virhetilannetta, jonka käyttöjärjestelmä tulkitsee. Paluuarvoa 
käytetään lähinnä ohjelmissa, jotka on tarkoitettu putkitettavaksi käyttöjärjestelmätasolla siten, että 
edellisen ohjelman tulostetieto on seuraavan ohjelman syöttötieto. Tällaisissä tilanteissa paluuarvon 
avulla käyttöjärjestelmä päättää, jatketaanko putken suorittamista vai keskeytetäänkö se. 

1.1.2. C++ pääohjelman mahdolliset parametrit 

C++ (ja C) -ohjelmissa parametrillisen muodon avulla voidaan ohjelmaan välittää käynnistämisen 
yhteydessä parametreja. Nämä parametrit välitetään käyttöjärjestelmältä C -tyyppisinä 
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merkkijonoina. Ensimmäinen parametri ilmoittaa monta parametria on parametritaulukko sisältää. 
Parametritaulukon alkiot ovat merkkijonoja. Ensimmäinen parametrin arvo on aina suurempi kuin 
nolla, koska käyttöjärjestelmä välittää ohjelman nimen ensimmäisenä parametrina. Jos ohjelman 
nimeä ei voida välittää, parametritaulukon ensimmäisenä alkiona on tyhjä merkkijono (““). 
Esimerkiksi jos ohjelma on käynnistetty seuraavalla tavalla: 
 

echo hello 

parametrien arvot ovat: argc – muuttujan arvo on kaksi (2), ensimmäisessä argv – taulukon alkiossa 
(argv[0]) on merkkijono “echo”, toisessa argv – taulukon alkiossa (argv[1]) on merkkijono “hello” 
ja kolmannessa argv – taulukon alkiossa (argv[2]) on nollaosoitin. 

1.2. Merkkijonovakion tulostaminen, tulostusvuo ja tulosoperaattori 
Merkkijonovakio on ohjelman lähdekoodiin kirjoitettu tekstiä, jotka on sijoitettu kahden 
lainausmerkin (“) väliin. Ohjelmassa esiintyvästä vakiosta käytetään myös nimitystä literaali. 
C++ -ohjelman tulostustoiminta tapahtuu IOStream -kirjaston välityksellä. Kirjaston yhtenä 
suunnitteluperiaatteena on se, että ohjelmoijan omien tyyppien, eli luokkien, tulostaminen ei eroa 
kielen sisäisten tyyppien tulostamisesta. Tätä varten on ylikuormitettu << -operaattori tarkoittamaan 
myös tulostusta (Toinen merkitys on kokonaislukujen bittien siirtäminen vasemmalle). Nykyään << 
-operaattoria kutsutaankin pääsääntöisesti tulostusoperaattoriksi. Standardikirjastossa on määritelty 
jokaiselle C++ – kielen sisäiselle tyypille << -operaattori. 
C++ -standardikirjastossa on määritelty cout – niminen oliomuuttuja, joka huolehtii tulostamisesta 
konsoli-ikkunaan (vastaa C-kielen stdout – tiedosto-osoitinta ja Javan System.out – oliota). 
Seuraava esimerkkiohjelma tulostaa tekstin “Terve maailma!” ja rivivaihdon konsoli-
ikkunaan. 

#include <iostream> 
 
int main() 
{ 
   std::cout << “Terve maailma!” << std::endl; 
 
   return 0; 
} 

Kuten C -kielisissä ohjelmissa, #include – käskyillä liitetään lähdekoodiin standardikirjastossa 
esitettyjä tyyppejä ja funktioita. Esimerkkiohjelman tapauksessa cout -oliomuuttujan ja << -
operaattorin esittelyt C++ -kielen sisäisille tyypeille, joista yksi on merkkijonovakion tyyppi. 
Esimerkistä näkyy kuinka helppoa on ketjuttaa eri tulostettavia arvoja yhteen tulostuslauseeseen 
käyttämällä << – operaattoria. 
Merkintä std:: cout – ja endl – entiteettien edessä tarkoittaa sitä, että entiteetit ovat määritelty 
standardikirjastossa.  Tämä voidaan poistaa kahdella tavalla: 

• käyttämällä using – esittelyä (using declaration) tai 

• käyttämällä using – direktiiviä (using directive). 

Näistä ensimmäisen avulla tuodaan halutusta nimiavaruudesta tarvittavat entiteetit, tämä vastaa 
suunnilleen Javan package -määreitä,. Esimerkkiohjelma voidaan nyt kirjoittaa muotoon: 
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#include <iostream> 
 
int main() 
{ 
   using std::cout; 
   using std::endl; 
 
   cout << “Terve maailma!” << endl; 
 
   return 0; 
} 

Kun käytetään using -direktiiviä, nimiavaruudesta tuodaan kaikki entiteetit. Direktiivi vastaa täten 
Javan import – lausetta. Esimerkkiohjelma voidaan kirjoittaa myös muodossa: 

#include <iostream> 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   cout << “Terve maailma!” << endl; 
 
   return 0; 
} 

Siirettävyyden ja ylläpidettävyyden vuoksi using – lauseiden tulisi rajata mahdollisimman 
suppealle alueelle, kuten esimerkeissä ne on asetettu main – funktion sisään. 

1.3. Tulostuksen muotoilu: minimileveys, täytemerkki ja tasaus 
C++ -ohjelmassa voidaan tulostuksen muotoa muuttaa tiettyjen sääntöjen perusteella. Tulostus on 
osittain kenttäpohjaista: voimme määritellä tulostettavalle arvolle kentän minimipituuden, jota 
kasvatetaan, jos tulostettava arvo vie enemmän tilaa kuin kentän leveys. Lisäksi kentän 
minimipituus asetetaan jokaisen arvon tulostamisen jälkeen nollaksi. Näin ollen ohjelmoijan on 
halutessaan määriteltävä jokaisen tulostettavan arvon kohdalla kentän minimileveys. 
Kentän leveys voidaan määritellä ns. manipulaattorilla, joka asettaa tulostusvirran muotoilulippuun 
tietyn arvon. Standardimanipulaattorit on esitelty kahdessa otsikkotiedostossa:<iostream> 
(manipulaattorit, jotka eivät ota parametreja, kuten endl) <iomanip> (manipulaattorit, joilla on 
parametri, kuten esimerkiksi minimileveyden asettava setw). 
Seuraavassa ohjelmassa käytetään manipulaattoreja setw, setfill, left ja right muotoilemaan 
tulostusta:  

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   cout << “C++” << “ “ << “C++” << endl; 
   cout << setw(5) << “C++” << “ “ << “C++” << endl; 
   cout << setw(5) << setfill(’*’) << “C++” 
        << “ “ << “C++” << endl; 
   cout << “C++” << “ “ << “C++” << endl; 
   cout << setw(5) << setfill(’*’) << left << “C++” 
        << “ “ << “C++” << endl; 
   cout << setw(5) << setfill(’*’) << right << “C++” 
        << “ “ << setw(5) << “C++” << endl; 
 
   return 0; 
} 

Ohjelma tulostaa sanan kuusi riviä seuraavin eri tavoin muotoiltuna: 
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C++ C++ 
  C++ C++ 
C++ C++ 
**C++ C++ 
C++** C++ 
**C++ **C++ 

Tulostuksesta ja koodista voidaan päätellä, että oletusleveys on nolla merkkiä, joten tulostuskentät 
laajenevat automaattisesti. Edelleen tulostuskentät tasataan oletusarvoisesti oikeaan reunaan ja 
asetettu tietokentän leveys nollataan jokaisen arvon tulostamisen jälkeen. Lopulta täytemerkki ja 
tasaus säilyvät asettamisen jälkeen. 

1.3.1. Yhden sanan lukeminen, tulostusvuo ja lukuoperaattori 

Konsoli-ikkunasta myös luetaan IOStream – kirjaston välityksellä. Kuten tulostamisen yhteydessä, 
ohjelmoijan omien tyyppien lukemisen ei tulisi erota C++ - kielen sisäisten tyyppien lukemisesta. 
Tähän työhön on operaattoreiden ylikuormittamisen avulla valjastettu >> -operaattori, joka 
tarkoittaa myös kokonaisluvun bittien siirtoa oikealle. Mainittua operaattoria kutsutaan nykyään 
pääsääntöisesti lukuoperaattoriksi. IOStream – kirjastossa on määritelty lukuoperaattorit kielen 
sisäisille tyypeille. 
IOStream -kirjastossa on määritelty olio cin, jonka välityksellä konsoli-näppäimistöltä syötettyjä 
tietoja luetaan. Tämä olio vastaa C-kielen stdin – tiedosto-osoitinta ja Javan System.in – oliota. 
Lukuoperaattori lukee luettavan tiedon tyypin perusteella niin paljon merkkejä kuin tyypin 
merkkiavaruuteen kuuluu, jonka jälkeen lukeminen loppuu ja merkit muutetaan ko. tyypin arvoksi. 
Lukeminen on oletusarvoisesti puskuroitua. Luettaessa poistetaan ensimmäiseksi alussa olevat 
valkomerkit (white space characters), joita ovat mm. rivinvaihto-, tabulaattori- ja välilyöntimerkit. 
Jäljellä olevat merkit jäävät seuraavan lukuoperaation luettavaksi. Lukeminen tapahtuu siis 
tietokentittäin. Jos lukemisen yhteydessä ei tallennettu yhtään merkkiä merkkijonoon, asetetaan 
virhelippu. 
Luettaessa merkkijonotyypistä tietoa, voidaan lukeminen rajata asettamalla tietokentän leveys 
samalla tavalla kuin tulostamisen yhteydessä. Jos luettavien merkkien lukumäärää ei ole asetettu, 
lopetetaan lukeminen ensimmäiseen valkomerkkiin, joka jää luettavaksi seuraavaan 
lukutoimenpiteeseen. Luettavien merkkien lukumäärä pitäisi aina asettaa kun luetaan 
merkkitaulukkoon tietoa, jotta ei ylitettäisi taulukon rajoja. 

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
 
int main() 
{ 
   const int TAULUKON_KOKO = 12; 
   char hetu[TAULUKON_KOKO]; 
 
   using namespace std; 
 
   cout << “Anna HETU: “; 
   cin >> setw(TAULUKON_KOKO) >> hetu; 
 
   cout << “Syötit seuraavan HETU:n “ << hetu << endl; 
 
   return 0; 
} 

Jos esimerkissä ei olisi asetettu tietokentän leveyttä ja käyttäjä olisi syöttänyt esimerkiksi viisitoista 
merkkiä, niin kolme viimeistä merkkiä ja merkkijonon loppumisen ilmoittava nollamerkki olisi 
kirjoitettu taulukon ulkopuolelle, mahdollisesti jopa ohjelmakoodin päälle. Tilanteesta käytetään 
termiä puskuriylivuoto (buffer overflow), joka on yksi yleisimmistä haittaohjelmien käyttämistä 
tietoturva-aukoista. 
Kun käytetään C++ standardikirjastossa määriteltyä merkkijonoluokkaa, ei tarvitse välittää 
merkkijonon maksimipituudesta, jolloin edellä oleva esimerkki voidaan kirjoittaa muodossa: 
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#include <iostream> 
#include <string> 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   cout << “Anna HETU: “; 
   string hetu; 
   cin >> hetu; 
 
   cout << “Syötit seuraavan HETU:n “ << hetu << endl; 
 
   return 0; 
} 

C++:n merkkijonotyyppi varaa automaattisesti lisää tilaa tarvittaessa, kunnes merkkijonon 
maksimipituus täyttyy. Tämän vuoksi C++ ohjelmissa ei juurikaan käytetä C-tyyppisiä 
merkkijonoja eli merkkitaulukkoja. Haluttaessa voidaan rajoittaa luettavien merkkien lukumäärää 
asettamalla tietokentän leveys setw -manipulaattorin avulla. 
Virhetilanteissa muuttujan sisältö on määrittelemätön ja cin – olion virhelippu on asetettu. Tämän 
virhelipun arvoa voidaan lukea seuraavien metodien avulla, jotka kaikki palauttavat bool – 
tyyppisen arvon: 
Metodi Selitys 
good() Palauttaa arvon true, jos kaikki on OK. 
fail() Palauttaa arvon true, jos on tapahtunut virhe 
bad() Palauttaa arvon true, jos virta on käyttökelvoton. 
eof() Palauttaa arvon true, jos tiedoston loppumerkki on luettu. 

Lukemisen yhteydessä riittää kun tarkastelemme virhetilaa good()- metodin avulla: 
#include <iostream> 
#include <string> 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   while (cin.good()) 
   { 
      string sana; 
      cout << “Syötä tietoa: “; 
      cin >> sana; 
      cout << sana << endl;    
   } 
 
   return 0; 
} 

Edellä oleva ohjelma lukee näppäimistöä kunnes tapahtuu virhetilanne. Näppäimistön yhteydessä 
ainoa virhetilanne on se, että yritetään lukea ohi tiedoston loppumerkin, joka on Windows/DOS-
ympäristössä ctrl-Z ja Unix/Linux-ympäristöissä Ctrl-D. 
Jos virheellisessä tilanteessa yritetään lukea lisää tietoa, ei lukutoiminto johda mihinkään vaan se 
epäonnistuu automaattisesti. Täten ennen jokaista lukutoimenpidettä tulisi tarkistaa ja korjata 
virhetilanne ja poistamalla virhelippu päältä kutsumalla clear-metodia. 
 

1.4. Numeerisen arvon lukeminen 
Numeerisen arvon lukemiseen pätevät samat periaatteet kuin yhden sanan lukemisessa, mutta 
asetettua tietokentän leveyttä ei huomioida eikä sitä nollata. Seuraavissa esimerkeissä oletetaan, että 
luettava tieto on kokonaislukutyyppi int. 
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Syöte Luettu arvo 
123 123 

123% 123 

123123 123123 

123.123 123 

-123 -123 

+123 123 

123123123123 Määrittelemätön 

 
Toisessa tilanteessa lukutoiminto onnistuu, mutta tämän jälkeen tehtävä numeerisen tiedon luku 
epäonnistuisi, koska % -merkki ei ole minkään luvun osa; muuten se olisikin luettu jo 
ensimmäisellä kerralla. Neljännessä tilanteessa lukeminen loppuu pistemerkkiin, koska se ei osa 
merkistöä, joita käytetään kokonaislukujen yhteydessä. Viimeisessä tilanteessa tapahtuu ylivuoto, 
koska syötettä ei voida esittää tyypin int avulla. Tällöin ei tapahdu poikkeusta, kuten Javan 
tapauksessa, vaan asetetaan virhetilalippu cin -olioon. 

Kun luetaan reaalilukua, sallitut merkit ovat “+-1234567890.eE”.  Piste ja e-merkit voi esiintyä 
ilman numeroa. E-kirjaimen yhteydessä pitää esiintyä numero sekä ennen että jälkeen e-kirjaimen. 
Jälkimmäisen numeron yhteydessä voi olla myös etumerkki. Seuraavassa on esimerkkejä 
hyväksytyistä reaaliluvuista: 

+.1 
-1.23 
1 
1.e-5 
1.23e2 
0.342 

Seuraavassa ohjelmassa kysytään käyttäjältä reaalilukuna lämpötila Celsius-asteina ja ohjelma 
tulostaa lämpötilan Farenheit -asteikolla. 
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#include <iostream> 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
   double celsius; 
 
   do 
   { 
      cout << “Anna lämpötila celsius-asteina: “; 
      cin >> celsius; 
 
      if (!cin.good)  
      { 
         cout << “Luku ei kelpaa” << endl; 
         cin.clear(); 
      } 
 
   } while (!cin.good()); 
 
   double farenheit = 1.8 * celsius + 32; 
 
   cout << celsius  
        << “ celsius astetta on farenheit-asteikolla on “ 
        << farenheit  
        << endl; 
 
   return 0; 
} 

1.5. Numeerisen arvon tulostaminen ja sen muotoilu 
Numeeriset arvot voidaan tulostaa käyttämällä tulostusoperaattoria, kuten edellä olevassa 
esimerkissä näytettiin. Lukujen muotoilua varten <ios> ja <iomanip> otsikkotiedostoissa on 
määritelty seuraavat manipulaattorit: 
Manipulaattori Tarkoitus 
showpos Positiivisten lukujen yhteyteen tulostetaan + merkki 
noshowpos Positiivisten lukujen yhteydessä ei tulosteta merkkiä (oletus) 
left Tasataan luku vasempaan reunaan tulostuskenttää 
right Tasataan luku oikeaan reunaan tulostuskenttää (oletus) 
internal Tasataan luku oikeaan reunaan ja etumerkki vasempaan 
setw(leveys) Asetetaan tulostuskentän minimileveys (oletuksena 0) 
setfill(merkki) Asetetaan täytemerkki 
uppercase Luvuissa olevat kirjaimet tulostetaan isoilla kirjaimilla 
nouppercase Luvuissa olevat kirjaimet tulostetaan pienillä kirjaimilla (oletus) 
showbase Tulostetaan kantaluvun ilmoittama merkkijono 
noshowbase Tulostetaan luku ilman kantaluvun merkintää 
fixed Käytetään reaalilukujen yhteydessä desimaalimuotoa 
scientific Käytetään reaalilukujen yhteydessä tieteellistä muotoa (E) 
showpoint Tulostetaan aina reaalilukujen yhteydessä piste 
noshowpoint Reaalilukujen yhteydessä tulostetaan piste tarvittaessa (oletus) 
setprecision(luku) Reaaliluvun merkittävien numeroiden lukumäärä 

Seuraavassa taulukossa on vedetty yhteen, kuinka reaaliluvun muotoilun liput vaikuttavat yhdessä: 
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 setprecision() 421.0 0.0123456789 
Normaali 2 

6 
4.2e+02 
421 

0.012 
0.01234567 

Showpoint 2 
6 

4.2e+02 
421.000 

0.012 
0.01234567 

Fixed 2 
6 

421.00 
421.000000 

0.01 
0.0123456 

Scientific 2 
6 

4.21e+02 
4.210000e+02 

1.23e-02 
1.2345678e-02 

Scientific ja 
uppercase 

2 
6 

4.21E+02 
4.210000E+02 

1.23E-02 
1.2345678E-02 

Ainoastaan tulostuskentän leveys nollataan jokaisen luvun yhteydessä, muut muotoilulippujen 
asetukset säilyvät ensimmäisen asetuksen jälkeen. 

 

1.6. Yhden rivin lukeminen 
Edelliset lukutoimenpiteet olivat kaikki muotoiltuja lukutoimenpiteitä, joissa lukemiseen 
vaikuttavat muotoiluliput kuten esimerkiksi tietokentän leveys. IOStream -kirjasto määrittelee 
lisäksi funktioita, joiden avulla voidaan lukea merkkityyppistä tietoa raakadatana ilman, että siihen 
kohdistetaan mitään muotoilutoimenpiteitä. Käytetyin muotoilemattoman lukemisen funktio on 
string luokalle määritelty getline -funktio, jonka prototyyppi on seuraava: 
 

std::istream& getline(std::istream& is, std::string& str, char delim = ’\n’); 

Funktio palauttaa ensimmäisen parametrin. Kolmas parametri voidaan jättää pois, jolloin 
lopettamismerkkinä on rivinvaihtomerkki (’\n’). 
Funktion toiminta on seuraava: 

1. Tyhjennetään parametrina annettu merkkijono 

2. Luetaan silmukassa annetusta vuosta merkkejä ja lisätään ne merkkijonoon, kunnes luetaan 
tiedoston loppumerkki tai luettu merkki oli annettu lopetusmerkki (delim), joka poistetaan 
vuosta mutta ei lisätä merkkijonoon. 

Funktio vastaa Javan BufferedReader -luokan readLine -metodia ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi 
seuraavasti: 

#include <iostream> 
#include <string> 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   cout << “Anna etunimesi välilyönillä erotettuna: “; 
 
   string etunimet; 
   getline(cin, etunimet); 
 
   return 0; 
} 

Huomaa, että käytettäessä getline -funktiota lukuoperaattorien yhteydessä, ennen funktion kutsua 
pitää poistaa lukuoperaattorin jäljelle jättämä rivinvaihtomerkki. Tämä tapahtuu kutsumalla istream 
-luokan ignore -metodia, jolla on seuraavat muodot: 

std::istream& ignore(); 
std::istream& ignore(int lkm); 
std::istream& ignore(int lkm, int delim); 
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Näistä ensimmäinen poistaa yhden merkin merkkipuskurista. Toinen poistaa annetun lukumäärän 
verran merkkejä merkkipuskurista ja kolmas poistaa annettuun merkkiin saakka korkeintaan 
annetun lukumäärän verran merkkejä. Konsolipohjaisessa käyttöliittymässä, kannattaa käyttää 
seuraavaa rakennetta ennen getline -funktion käyttöä: 

int luku; 
cin >> luku; 
 
cin.clear(); 
cin.ignore(numeric_limits<int>::max(), ’\n’); 
 
string rivi; 
getline(cin, rivi);  

Tässä poistettavien merkkien lukumäärä on yhtä suuri kuin suurin mahdollinen kokonaisluku 
(std::numeric_limits<int>::max(), <limits> otsikkotiedostosta); tällöin poistetaan kaikki merkit 
kunnes tulee annettu merkki tai tiedoston loppu. 
 

1.7. Merkkijonon muuttaminen numeeriseksi arvoksi ja päinvastoin 

Edellä esitetystä huomataan, että lukujen lukeminen virheettömästi käyttämällä konsolipohjaista 
käyttöliittymää on erittäin hankalaa. Yksi tapa tämän hankaluuden voittamiseksi on lukea kaikki 
tiedot konsolilta merkkijonoina ja muuttaa ne tarvittaessa luvuiksi. Jotta tämä olisi mahdollista, on 
otsikkotiedostossa <sstream> määritelty lukuvuo std::stringstream ja sitä käytetään seuraavaan 
tapaan: 

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <string> 
#include <sstream> 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   int luku1 = 0; 
   int luku2 = 0; 
 
   cout << “Anna ensimmäinen luku: “; 
   string luku; 
   getline(cin, luku); 
   if (cin.good()) 
   { 
       stringstream strm(luku); 
       strm >> luku1; 
   } 
 

 
   cout << “Anna toinen luku: “; 
   string luku; 
   getline(cin, luku); 
   if (cin.good()) 
   { 
       stringstream strm(luku); 
       strm >> luku2; 
   } 
 
   double keskiarvo = (luku1 + luku2) / 2.0; 
 
   cout << “Lukujen keskiarvo on “ << setprecision(2) 
        << showpoint << keskiarvo; 
 
   return 0; 
} 

Tätä merkkijonovuota voidaan myös käyttää muuttamaan numeerinen tieto merkkijonoksi. 
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1.8. Aliohjelma ja funktio: esittely ja määrittely 
C++:ssa aliohjelman ja funktion rakenne on täsmälleen sama. Aliohjelman paluutyyppi on void 
(näennäistyyppi, sen tyyppisiä muuttujia ei voida muodostaa). Muuten aliohjelmat ja funktiot 
esitellään ja määritellään täsmälleen samoin. Jotta funktiota voidaan kutsua, pitää funktion muodon 
olla selvillä kutsun tapahtuessa. Funktion muodon selvittämistä kutsutaan funktion esittelyksi ja 
funktion esittelylausetta funktion prototyypiksi. 
Esittelylauseet voivat olla missä tahansa ohjelmakoodia ja esittelyt ovat voimassa esittelylauseesta 
lähtien sen esittelylauseen näkyvyysalueen loppuun. Yleensä esittelylauseet kerätään yhteen, joko 
C++- tiedoston alkuun #include -lauseiden jälkeen tai otsikkotiedostoihin. Esittelyssä funktion 
nimeen liitetään sen palauttaman arvon tyyppi ja sen tarvitsemat parametrien tyypit ja mahdollisesti 
parametrien oletusarvot. C++- ohjelmassa saa olla samannimisiä funktioita, kunhan niiden 
parametriluettelo on erilainen. Esittelylause koostuu aina paluutyypistä, funktion nimestä, sulkeissa 
olevasta parametriluettelosta ja lauseen päättävästä puolipisteestä. 
Parametriluettelossa on lueteltu funktion tarvitsemat parametrit pilkulla erotettuna toisistaan. Jos 
funktiolla ei ole yhtään parametria, parametriluettelo on tyhjä. Yhden parametrin määritys koostuu 
parametrin tyypistä, mahdollisesta parametrin nimestä ja mahdollisesta parametrin oletusarvosta. 
Esittelyssä riittää siis parametrien yhteydessä vain niiden tyyppi, mutta koska esittelylause on ainoa 
kohta, jossa funktion käyttäjä voi saada tietoa funktiosta, kannattaa parametri nimetä 
tarkoituksenmukaisesti ja sisällyttää se esittelylauseeseen.  
Oletusarvoja käyttämällä voidaan funktiokutsussa jättää pois parametreja parametriluettelon 
lopusta lähtien. Oletusparametrien avulla voidaan vähentää funktioiden kuormittamisen tarvetta. 
Esimerkiksi seuraavassa esitellään double tyyppisen arvon palauttava funktio calculateDistance, 
jolla on kusi double tyyppistä parametria; näista kolmella viimeisellä on oletusarvo: 
 

double calculateDistance(double x1, double y1, double z1, 
                 double x0 = 0, double y0 = 0, double z0 = 0); 

Näin ollen muuttujille voidaan laskea arvo jo käännösaikana, mikäli jokin tai jotkut niistä on jätetty 
funktion kutsussa pois. 
Jotta funktio toimisi odotetusti, se pitää määritellä. Toisin kuin esittelylauseita, määrittelyitä 
samalla funktiolla saa olla vain yksi. Funktiot ovat samat jos niiden nimet ja parametriluettelot ovat 
samat. Samannimisten funktioiden, joilla on eri parametriluettelot, oletetaan olevan eri funktioita, 
jotka pitää määritellä erikseen. Määrittelylause alkaa funktion esittelylauseella ilman lopettavaa 
puolipistettä, jonka tilalle tulee määrittelylohko. Määrittelylauseet sijoitetaan aina johonkin C++ -
kooditiedostoon. Määrittelylauseen parametriluettelossa on kaikilla käytettävillä parametreilla 
oltava nimi, joka voi olla eri kuin esittelylauseessa ollut nimi. Määrittelyn yhteydessä parametreilla 
ei voi olla oletusarvoa. 
Seuraavassa esimerkissä määritellään edellä esitelty funktio: 
 

#include <cmath>  // sqrt – funktio 
 
double calculateDistance(double x1, double y1, double z1, 
                         double x0, double y0, double z0) 
{ 
    using std::sqrt; 
 
    double distance = (x1 – x0) * (x1 – x0); 
    distance += (y1 – y0) * (y1 – y0); 
    distance += (z1 – z0) * (z1 – z0); 
 
    distance = sqrt(distance); 
 
    return distance; 
} 
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1.8.1. Funktiot ja arvoparametrit 

Arvotyyppisessä parametrien välityksessä parametriksi annettu muuttujan arvo kopioidaan 
määrityksen yhteydessä olevaan muuttujaan. Oletusarvoisesti C++:ssa kaikki parametrit ovat 
arvoparametreja. Siten alkuperäisen muuttujan arvo ei muutu vaikka funktiolle välitettyä arvoa 
muutetaan funktiossa. Seuraavassa esimerkissä funktiossa muutetaan annettua parametria, joka on 
sille annettu käyttäen arvoparametria: 
 

#include <iostream> 
 
void muuta(int arvo); 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   int a = 10; 
   cout << “a (“ << hex << &a << “) = “ << dec << a << endl; 
 
   muuta(a); 
 
   cout << “a (“ << hex << &a << “) = “ << dec << a << endl; 
    
   return 0; 
} 
 
void muuta(int arvo) 
{ 
  using namespace std; 
 
  cout << “arvo (“ << hex << &arvo << “) = “ 
       << dec << arvo << endl; 
 
  arvo = 0; 
  cout << “arvo (“ << hex << &arvo << “) = “ 
       << dec << arvo << endl; 
} 

Ohjelman tulostus voi olla esimerkiksi: 
a (0xfedc3823) = 10 
arvo (0xfedc3900) = 10 
arvo (0xfedc3900)= 0 
a (0xfedc3823)= 10 

1.8.2. Funktiot ja viiteparametrit 

Jos halutaan muuttaa funktiolle välitettävän parametrin arvoa, pitää tieto välittää käyttäen 
viitetyypistä parametrin välitystä. Tällöin ei välitetä funktiolle muuttujan arvoa vaan sen osoite, jota 
kautta kutsuva funktio ja kutsuttava funktio jakavat saman muistialueen ja jommassakummassa 
funktiossa tapahtuva muutos näkyy molemmissa funktioissa. Tällöin ei siis kopioida parametrina 
annettua muuttujaa toiseen muuttujaan, mikä on tärkeää varsinkin silloin kun välitetään suuria 
olioita. Tästä syystä C++:ssa on tapana välittää olioparametrit käyttäen viiteparametria, koska 
olioiden kopioiminen voi olla erittäin resursseja vievä toimenpide eikä ole edes välttämättä 
mahdollista. C++:ssa voidaan parametrit välittää viiteparametreina osoitinparametrien tai 
viittausparametrien avulla. 
Kun parametri välitetään osoitinparametrina, ei funktiolle anneta muuttujan arvoa vaan sen osoite. 
Jokaisella muuttujalla - paitsi literaalilla - on muistiosoite, myös vakiomuuttujilla. Muuttujan osoite 
saadaan selville osoitinoperaattorin & avulla. Muistiosoitteen sisältöön viitataan käyttämällä * - 
operaattoria. Parametrien välityksen yhteydessä osoiteoperaattoria & käytetään funktiokutsun 
yhteydessä, ja operaattoria * käytetään funktion määrittelyssä, kun halutaan lukea tai muuttaa 
parametrin arvoa. Seuraavassa esimerkissä on edellinen esimerkki käyttäen osoitintyyppistä 
viiteparametria: 
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#include <iostream> 
 
void muuta(int* arvo); 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   int a = 10; 
   cout << “a (“ << hex << &a << “) = “ << dec << a << endl; 
 
   muuta(&a); 
 
   cout << “a (“ << hex << &a << “) = “ << dec << a << endl; 
    
   return 0; 
} 
 
void muuta(int* arvo) 
{ 
  using namespace std; 
 
  cout << “arvo (“ << hex << arvo << “) = “ 
       << dec << *arvo << endl; 
 
  arvo = 0; 
  cout << “arvo (“ << hex << arvo << “) = “ 
       << dec << *arvo << endl; 
} 

Ohjelman tulostus voi nyt olla seuraava: 
 

a (0xfedc3823) = 10 
arvo (0xfedc3823) = 10 
arvo (0xfedc3823)= 0 
a (0xfedc3823)= 10 

Kun käytetään viittaustyyppistä viiteparametria, ei tarvitse välittää eksplisiittisesti muuttujien 
osoitteita, vaan osoitteiden välittämisen hoitaa kääntäjä. Viittaustyyppisiä muuttujia käytetään 
täsmälleen kuten normaaleja muuttujia. Viittaustyyppinen parametri merkitään parametriluettelossa 
parametrin tyypin yhteydessä olevalla & -merkillä. Seuraavassa esimerkissä käytetään 
viittaustyyppistä parametrien välitystä: 
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#include <iostream> 
 
void muuta(int& arvo); 
 
int main() 
{ 
   using namespace std; 
 
   int a = 10; 
   cout << “a (“ << hex << &a << “) = “ << dec << a << endl; 
 
   muuta(a); 
 
   cout << “a (“ << hex << &a << “) = “ << dec << a << endl; 
    
   return 0; 
} 
 
void muuta(int& arvo) 
{ 
  using namespace std; 
 
  cout << “arvo (“ << hex << &arvo << “) = “ 
       << dec << arvo << endl; 
 
  arvo = 0; 
  cout << “arvo (“ << hex << &arvo << “) = “ 
       << dec << arvo << endl; 
} 

Ohjelman tulostus voi olla seuraavanlainen: 
 

a (0xfedc3823) = 10 
arvo (0xfedc3823) = 10 
arvo (0xfedc3823)= 0 
a (0xfedc3823)= 10 

Kumpaa viiteparametrien välitystä käyttää, on lähes puhtaasti tyylikysymys, mutta osoitemuuttujan 
ja viittausmuuttujan välillä ovat seuraavat erot: 

• Viittausmuuttujan määrityksen yhteydessä pitää olla olemassa jokin muuttuja, johon 
viittausmuuttuja kiinnitetään lopullisesti. 

• Viittausmuuttujan kohdetta ei voi vaihtaa määrityksen jälkeen 

• Osoitinmuuttujan määrityksen yhteydessä osoittimen arvon voi asettaa nollaksi, toisin 
sanoen osoitettavaa muuttujaa ei tarvitse olla olemassa osoitinmuuttujan määrityksen 
yhteydessä. 

• Osoitinmuuttuja voidaan muuttaa osoittamaan toiseen muuttujaan myös määrityksen 
jälkeen. 

Useimmiten ei ole syytä muuttaa parametriin liittyvää muuttujaa.Tämän vuoksi C++:ssa käytetään 
enimmäkseen viittaustyyppisiä viiteparametreja, etenkin välitettäessä olioita. Lisäksi jos ei haluta 
antaa funktiolle oikeutta muuttaa parametrin arvoa, parametri välitetään vakioviittauksena kuten 
alla olevassa esimerkissä: 
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#include <iostream> 
#include <string> 
 
std::ostream& print(const std::string& merkkijono); 
std::ostream& printNL(const std::string& merkkijono); 
 
int main() 
{ 
    printNL(“Terve maailma\n”); 
    return 0; 
} 
 
std::ostream& print(const std::string& str) 
{ 
   return std::cout << str; 
} 
 
std::ostream& printNL(const std::string& str) 
{ 
   return print(str) << std::endl; 
} 

Jos jommassakummassa funktiossa yritettäisiin muuttaa str – parametrin arvoa, kääntäjä antaisi 
virheilmoituksen. Parametria ei välitetä arvoparametrina, koska ei haluta tehokkuussyistä 
muodostaa str – muuttujaan kopiota tulostettavasta merkkijonosta. 

1.8.3. Funktion paluuarvo 

Funktion paluuarvo voi olla seuraavaa tyyppiä: 
• void -tyyppi, jolloin funktio ei palauta mitään eli funktio on aliohjelma. 

• tavallinen tyyppi, jolloin paluuarvo kopioidaan. 

• osoitintyyppi, jolloin välitetään palautettavan arvon sisältämän muuttujan osoite. 

• viittaustyyppi, jolloin välitetään muodostettu viittausmuuttuja, joka viittaa palautettavan 
arvon sisältämän muuttujaan. 

Näissä kahdessa jälkimmäisessä tavassa on C++:n yksi Akilleen kantapäistä. Muuttuja, johon 
viitataan, on voitu tuhota, kun funktioista on palattu sitä kutsuvaan funktioon. Tällainen tilanne voi 
syntyä varsinkin, kun palautettavan arvo viite on parametrimuuttuja tai paikallinen muuttuja. 
Nykyaikaiset kääntäjät antavat kyseisissä tilanteissa varoituksia ja virheilmoituksia, joten kannattaa 
tulkita tarkoin myös kääntäjän antamat varoitukset. 

1.9. Taulukkotyyppi ja sen käyttö parametrina ja paluuarvon tyyppinä 
C++:ssa voidaan käyttää C -kielen taulukkotyyppiä, jonka koko määritellään käännösaikana eikä 
sitä voida ohjelmallisesti muuttaa. Taulukon elementtien tyyppi voi olla mikä tahansa muu C++:n 
tyyppi, jolle on määritelty oletusmuodostin, myös taulukkotyyppi, jolloin voidaan rakentaa 
moniulotteisia tauluja. 
Taulukkomuuttuja määritellään muuttujan perään lisättävillä hakasulkeilla, joiden sisälle laitetaan 
taulukon koko. Tätä kokoa ei ole mahdollista ohjelmallisesti selvittää, joten taulukon koko pitää 
aina välittää taulukkoa käyttäville funktioille. Taulukon nimi on samalla osoitin ensimmäiseen 
alkioon. 
Taulukko välitetään funktioille osoittimena taulukon ensimmäiseen elementtiin ja vastaavasti, jos 
halutaan palauttaa taulukko, niin sen paluutyypin arvona on osoitin taulukon ensimmäiseen 
elementtiin. Seuraavassa on esitelty funktiot, joiden ensimmäisenä parametrina on taulukkotyyppi ja 
toisena tyyppinä taulukon koko tai elementtien lukumäärä. Ensimmäinen funktio palauttaa luettujen 
elementtien lukumäärän ja toinen funktio ei palauta mitään. 
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int lueLampotilat(double * lampotilat, int koko); 
void tulostaLampotilat(double * lampotilat, int elementit); 

Niiden toteutukset voivat olla esimerkiksi: 
 

int lueLampotilat(double * lampotilat, int koko) 
{ 
   cin.clear(); 
   int count = 0; 
 
   while (cin.good() && count < koko) 
   { 
      cout << “Anna lämpötila: “; 
      double arvo; 
      cin >> arvo; 
 
      if (cin.good()) // jos lukeminen onnistui 
      { 
         lampotilat[count] = arvo; 
         ++count; 
      } 
   } 
 
   if (!cin.good()) 
      return -1; 
 
   return count; 
} 
 
void tulostaLampotilat(double * lampotilat, int elementit) 
{ 
   for (int i = 0; i < elementit; ++i) 
      cout << i + 1 “. kuukausi: “ << lampotilat[i] << endl; 
} 

Funktioita voitaisiin käyttää pääohjelmassa seuraavalla tavalla: 
int main() 
{ 
   const int TAULU_KOKO = 12; 
   double taulu[TAULU_KOKO]; 
 
   int lkm = lueLampotilat(taulu, TAULU_KOKO); 
   tulostaLampotilat(taulu, lkm); 
   return 0; 
} 

Luvussa on käytetty seuraavia lähteitä: 
C++ Programming Language, 3rd edition. Bjarne Stroutrup 
C++ Programming with Design Patterns Revealed. Tomasz Müldner 
The C++ Standard Library - A Tutorial and Reference. Nicolai M. Josuttis 
Standard C++ IOStreams and Locales - Anvanced Programmer's Guide and Reference. Angelika 
Langer & Klaus Kreft. 
Exceptional C++. Herb Sutter 
More Exceptional C++. Herb Sutter 
Effective C++ Vol 1. Scott Meyers 
C++ Vol 2. Tehokas ohjelmointi. Scott Meyers (edel. suomennos) 
More Effective C++. Scott Meyers 
C++ ja Olio-ohjelmointi. Päivi Hietanen 
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2.  Olio tietueena 

2.1. Johdanto 
Olio-orientoitunut ohjelmointi kapseloi (encapsulates) tiedon ja funktiot yhdeksi kokonaisuudeksi, 
jota kutsutaan luokaksi. Luokan tiedot ja niitä käsittelevät funktiot on sidottu kiinteäksi 
kokonaisuudeksi. Kapselointi on ohjelmointitekniikka, joka määrää sekä ohjelmien modularisoinnin 
että tietojen ja toteutustavan piilotuksen periaatteet. Sen tarkoituksena on uudelleenkäytettävyyden 
lisääminen ja ylläpidon kohdistaminen luokkaan. Valmista luokkaa voidaan hyödyntää käyttämällä 
sen palveluita luokan olioiden avulla. Lisäksi voidaan määritellä uusia luokkia olemassa olevista 
luokista koostamalla tai periyttämällä. Tietojen piilottamisella tarkoitetaan sitä, että luokissa 
määriteltyjä tietoja voidaan käsitellä ainoastaan kyseisessä luokissa määritellyillä metodeilla. 
Toteutustavan piilotuksessa tarkoitetaan puolestaan, että luokka piilottaa sisälleen palveluidensa 
toteutustavan metodeina. Kyseistä luokkaa käyttävät aliohjelmat näkevät palvelun ainoastaan 
nimitasolla. Luokka erottaa täten palvelun liittymän ja toteutustavan.    
 

2.2. Tietueista luokkiin 
Luokka on määritelty tyyppi, jonka avulla kapselointi toteutetaan. Luokka liittää tyyppiin liittyvät 
attribuutit ja attribuutteja käsittelevät metodit yhteen. Usein puhutaan C++- kielikohtaisesti 
tietojäsenistä (data member) sekä funktiojäsenistä (function member). Tiedot ja luokat ovat siis 
luokan jäseniä. Yleisesti kuitenkin puhutaan luokan attribuuteista ja metodeista. Luokka-
käsitteeseen liittyvät seuraavat asiat: 
 

• luokkatyypin määrittely (.h- tiedoston sisällön laatiminen)  
• luokkatyypin metodien toteutuksen määrittely (cpp- tiedoston sisällön laatiminen) 
• luokkatyypin palveluiden käyttö olioiden avulla, johon kuuluvat olioiden luonti ja 

tuhoaminen sekä viestien välittäminen olioille 
 
Ennen luokkatyypin tarkempaa läpikäyntiä selvitetään esimerkin avulla tietue- ja luokka-tyypin 
käsittelyn eroja. Tietuetyyppi sisältää yhteenkuuluvien tietojen esittelyt. Tietoja voidaan 
tietuetyyppiä käytettäessä käsitellä missä tahansa kohtaa ohjelmaa, missä tietuetyyppiä oleva tietue 
on viittausalueella. Seuraavassa esimerkissä struct- määreellä määriteltyä luokkatyyppiä käytetään 
tietuetyypin tavoin. 
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// Esimerkki 2-1 
#include <iostream> 
using namespace std; 
struct Appliance 
{ 
 int idNumber;   
 double value;  
}; 
int main( ) 
{ 
 Appliance myApp; 
 cout << endl; 
 cout << "Give id-number> "; 
 cin >> myApp.idNumber; 
 cout << "Give value    > "; 
 cin >> myApp.value; 
 cout << "\nId-number is " << myApp.idNumber << " and value is "  
      << myApp.value << endl; 
 return 0; 
} 

Tietuetta voidaan luonnollisesti käsitellä missä tahansa kohtaa ohjelmakoodia. Ongelmana on 
kuitenkin ylläpidettävyys. Mikäli esimerkissä annetun koodin tulostus- tai syöttömuotoa muutetaan, 
se edellyttää muutosten tekemistä kaikkialla missä suoritetaan kyseiseen tietuetyyppiin liittyviä I/O- 
toimintoja.  
 
Olio-ohjelmoinnin periaatteiden mukaisesti C++- kielessä luokka voidaan määritellä class- 
määreellä. Tällaisessa luokassa luokan kaikki tietoalkiot ja metodit ovat oletusarvoisesti vain luokan 
omissa metodeissa. Jäsenet, joiden halutaan näkyvän luokan ulkopuolella, esitellään public- 
määreen jäljessä.  Tällöin puhutaan luokan liitynnästä suhteessa luokan asiakkaisiin.    
 
//Esimerkki 2-2 
#include <iostream> 
using namespace std; 
class Appliance 
{ 
private: 
 int idNumber;   
 double value; 
public: 
 void Read(); 
 void Show(); 
}; 
void Appliance::Read() 
{ 
 cout << "\nGive id-number> "; 
 cin >> idNumber; 
 cout << "Give value    > "; 
 cin >> value; 
} 
void Appliance::Show() 
{ 
 cout << "\nId-number is " << idNumber << " and value is "  
      << value << endl; 
} 
 
int main( ) 
{ 
 Appliance myApp; 
 myApp.Read(); 
 myApp.Show(); 
 return 0; 
} 

 
Kyseinen menettely takaa luokan tietojen piilotuksen luokan sisään sekä näin ollen paremman 
ylläpidettävyyden. Luokan asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä mitä tahansa ohjelmaa, joka 
kutsuu luokan metodeita lähettämällä näille viestejä.   
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2.3. Luokan määrittely 
Luokan määrittely tarkoittaa luokan attribuuttien ja metodien esittelyä. Luokan määrittely kertoo, 
mitä tietoja olioilla on ja mitä palveluita luokan oliot tarjoavat asiakkailleen. Luokan määrittelyä 
voidaan pitää tyypin määrittelynä, jota tarvitaan myöhemmin olioita luotaessa sekä näille viestejä 
lähetettäessä. 
 
Yleisesti luokkatyypin eli luokan määrittely on seuraavaa muotoa: 
 
luokan_tyyppi_määre luokan_nimi 
{ 
 attribuuttien esittely 
 metodien esittely 
}; 

Luokka tyyppimääre voi olla class, struct tai union. Tyyppimääre vaikuttaa luokan jäsenten 
näkyvyyteen luokan olioiden käyttäjien näkökulmasta. Näistä määreistä class on olio-ohjelmoinnin 
näkökulmasta tiedon piilotuksen periaatteita noudattava määre, koska sen avulla määritellyt luokan 
jäsenet ovat käytettävissä ainoastaan luokan sisällä. Luokan jäsenten näkyvyyteen voidaan vaikuttaa 
luokkatyyppien (class ja struct ) yhteydessä varatuilla sanoilla private, protected ja public. Näitä 
kutsutaan saantimääreiksi. Private- määreen jäljessä esitellyt luokanjäsenet ovat yksityisiä eli ne 
ovat käytössä ainoastaan luokan sisällä. Public- määreen jäljessä esitellyt jäsenet ovat julkisia eli ne 
ovat käytettävissä missä tahansa kohtaa lähdekoodia, jossa luokkatyypin mukainen olio on 
viittausalueella. Protected- määre asettaa tiedot suojatuiksi. Kyseinen määre liittyy periytymiseen ja 
sitä käsitellään erikseen. Yleensä luokan attribuutit esitellään private- määreen jäljessä ja luokan 
metodit puolestaan public- määreen jäljessä (katso esimerkki 2-2). 
 
Luokan määrittely on siis yleisemmin seuraavaa muotoa: 
 
class luokan_nimi 
{ 
private: 
 attribuuttien esittely 
public: 
 metodien esittely 
}; 

 

2.4. Luokan metodien toteutus 
Kaikki luokan määrittelyssä esitellyt metodit on toteutettava ja kaikille luokkaan toteutetuille 
metodeille on löydyttävä esittely luokasta. Luokan määrittely kertoo ainoastaan, mitä palveluita 
luokan oliot tarjoavat. Metodin määritys kertoo palvelun toteutustavan. Metodit toteutetaan 
normaalisti erikseen luokan määrittelystä. 
 
Luokan metodien toteutus on yleisesti seuraavaa muotoa: 
 
tyyppi luokan_nimi::metodin_nimi ( parametrit)  
{ 
 metodin runko 
} 

 
Tyyppi on metodin palauttaman tiedon tyyppi. Metodin määrittelystä on löydyttävä luokan nimi, 
johon metodi on määritelty. Eri luokat voivat sisältää samannimisiä metodeja. Parametrit ovat 
luettelo luokan metodiin tulevista lähtö- ja ohjearvoista. Parametrilista sisältää tiedot parametrien 
tyypeistä ja niiden nimistä. Parametrit erotellaan toisistaan pilkuilla. 
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Luokan nimi ilmoittaa, mihin luokkaan toteutettava metodi on liitetty ja minkä luokan jäseniä saa 
metodin toteutuksella käsitellä. Luokan metodin toteutuksella saa käsitellä suoraan kaikkia luokassa 
esiteltyjä jäseniä riippumatta niiden saantimääreistä. Metodien esittelyiden ja toteutusten 
paluuarvojen on puolestaan vastattava toisiaan. 
 
Seuraavassa esimerkissä 2-3 on demonstroitu metodien määrittelyä ja toteutusta.  
 
C++- kielessä this- osoitin sisältää viestin saaneen olion keskusmuistiosoitteen. this- osoitinta 
voidaan käyttää luokkaan kuuluvissa aliohjelmissa. Osoittimeen ei voi viitata main- ohjelmassa tai 
missään luokan ulkopuolisessa luokkaan kuulumattomassa metodissa tai aliohjelmassa. 
 
//Esimerkki 2-3 
#include <iostream> 
using namespace std; 
class Appliance 
{ 
private: 
 int idNumber;   
public: 
 void setIdNumber( const int& idNumber_par); 
 int getIdNumber() const; 
}; 
void Appliance::setIdNumber( const int& idNumber_par) 
{ 
 this->idNumber = idNumber_par; 
} 
int Appliance::getIdNumber() const 
{ 
 return idNumber; 
} 
int main( ) 
{ 
 Appliance myApp; 
 int idNumber_par; 
 cout << "\nGive id-number> "; 
 cin >> idNumber_par; 
 myApp.setIdNumber(idNumber_par); 
 cout << "\nId-number is " << myApp.getIdNumber() << endl; 
 return 0; 
} 

 

2.5. Olion luonti ja tuhoaminen 
Olioihin kohdistuvia automaattisia toimintoja ovat luonti, alustus, kopiointi, sijoitus, tyhjennys ja 
tuhoaminen. Automaattiset toiminnot voivat aktivoitua järjestelmän käynnistämänä tai ohjelmiston 
rakentajan tarkoituksellisesti käynnistämänä. Muut tapauskohtaisesti käynnistettävät toiminnot 
liittyvät usein olion tilan eli olion attribuuttien tutkimiseen tai muuttamiseen. 
 
Olion luontiin ja tuhoamiseen liittyy kumpaankin kaksi eri vaihetta. Olion luontiin liittyvät vaiheet 
ovat olion tilanvaraus ja olion alustaminen. Olion tuhoamiseen liittyvät vaiheet ovat puolestaan 
olion tyhjennys ja tilanvapautus.  
  
Olion tilanvaraus- ja tilanvapautushetki määräytyvät olion muistivarausluokan perusteella. Olion 
alustus tapahtuu tilanvarauksen yhteydessä. Olion tietojäsenten alustustoimenpiteet sisältyvät 
erityiseen alustusta varten kirjoitettuun metodiin, jota kutsutaan muodostimeksi (constructor). 
Kullakin luokalla voi olla useita kuormitettuja muodostimia erilaisia käyttötilanteita varten. 
Muodostimet jaetaan käyttötarkoituksensa perusteella seuraaviin ryhmiin: oletusmuodostin, 
kopiointimuodostin sekä ohjelmoijan määrittelemät parametrilliset muodostimet. 
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Luokkaan määritellään muodostimia, jotta voitaisiin varmistaa olion attribuuttien alustaminen sekä 
ohjelman kaatumattomuus ajonaikaiseen virheeseen olion attribuutteihin viitattaessa. Muodostinta 
kutsutaan kerran oliota kohden sen alustuksen yhteydessä. Tämän jälkeen attribuuttien muuttaminen 
suoritetaan asiaan kuuluvilla sijoitusmetodeilla. 
 
Oletusmuodostin alustaa olion attribuutit oletusarvoilla. Oletusmuodostin voi olla kääntäjän 
generoima tai ohjelmoijan kirjoittama metodi. Kääntäjä generoi luokalle oletusmuodostimen, jos 
ohjelmoija ei ole toteuttanut luokkaan muodostimia. Järjestelmä kutsuu oletusmuodostinta 
automaattisesti olion tilanvarauksen yhteydessä. Kääntäjän generoima oletusmuodostin ei tee 
varsinaisesti mitään. Ohjelmoija voi kuitenkin halutessaan määritellä oletusmuodostimessa 
attribuuttien alustuksen haluamillaan arvoilla.  
 
Kopiointimuodostin alustaa olion attribuutit saman luokan vastaavilla arvoilla. Kääntäjä generoi 
kopionmuodostimen, joka kopijoi uudelle oliolle parametreinä välitetyn saman luokan olion 
attribuuttien sisällön. Ohjelmoija voi määritellä kopiomuodostimen halutessaan, mikäli kääntäjän 
generoiman muodostimen toiminta ei ole sopiva haluttuun tilanteeseen. Mikäli kopiomuodostin 
määritellään itse, on hyvä huomioida seuraavia seikkoja. Kopiomuodostimen ensimmäinen 
parametri on viittaus saman luokan olioon. Viittaus on usein myös määritelty vakioksi const- 
määreellä. Kopionmuodostimen muilla parametreilla tulee olla oletusarvo. Mikäli luokalle 
määritellään kopiointimuodostin, kääntäjä ei generoi oletusmuodostinta. 
 
Mikäli oliot tilanvarauksen yhteydessä alustetaan tapauskohtaisilla alkuarvoilla, luokkiin on 
mahdollista määritellä parametrillinen muodostin. Kyseinen muodostin voidaan ylikuormittaa kuten 
muutkin metodit, joten luokalla voi olla useita parametrillisia muodostimia eri tilanteita varten. 
Parametrillinen muodostin on aina ohjelmoijan luoma. Parametrillisen muodostimen esittelyssä ja 
määrittelyssä noudatetaan samoja sääntöjä kuin oletusmuodostimen yhteydessä. Poikkeuksena ovat 
kuitenkin seuraavat säännöt. Kyseisen muodostintyypin parametreihin voidaan määritellä 
oletusarvot. Luokka voi sisältää useita erilaisilla parametreilla varustettuja muodostimia. 
Parametrillinen muodostin, jonka kaikilla parametrilla on oletusarvo, toimii oletusmuodostimena. 
Kääntäjä ei generoi oletusmuodostimia, jos luokalle on määritelty parametrillinen muodostin.     
   
Olion attribuuttien tyhjentäminen tapahtuu tilanvapautuksen yhteydessä. Tyhjennykseen liittyvät 
toimenpiteet liittyvät metodiin, jota kutsutaan hajottimeksi (destructor). Luokalla voi olla 
määriteltynä ainoastaan yksi hajotin. Hajotin on luokan metodi, jonka toiminta on luonteeltaan 
käänteinen muodostimeen verrattuna. Hajottimen tarkoituksena on tyhjentää olion attribuutit ja 
vapauttaa sen sisäiset rakenteet. Järjestelmä kutsuu hajotinta olion tilanvapautuksen yhteydessä 
automaattisesti. Hajotinta voidaan kutsua ohjelmallisesti ennen tilanvapautusta, kun olio halutaan 
väliaikaisesti tyhjentää.   Kääntäjä generoi luokalle oletushajottimen, mikäli ohjelmoija ei määrittele 
sitä itse. Ohjelmoijan määritellessä hajottimen tulee huomioida seuraavia asioita. Hajottimen nimi 
on luokan nimi ja sen edessä on ~-merkki. Hajottimessa ei ole parametreja eikä sillä ole tyyppiä.  
Hajottimen yhteydessä ei saa esiintyä varattuja sanoja const, explicit, violate tai static. Hajotin voi 
olla virtuaalinen ja sen yhteydessä ilmenee tuolloin sana virtual.  
 
Seuraavassa esimerkissä on luotuna olioita oletus, kopiointi sekä ohjelmoijan määrittelemillä 
parametreja sisältävällä muodostimella. Ohjelman lopuksi suoritetaan hajottimen määrittelemät 
toimenpiteet.  
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//Esimerkki 2-4 
#include <iostream> 
using namespace std; 
class Appliance 
{ 
private: 
int idNumber; 
 double value; 
public: 
 Appliance(); 
 Appliance( int idNumber_par, double value_par ); 
 Appliance( const Appliance& genApl ); 
 ~Appliance(); 
}; 
Appliance::Appliance():idNumber(0), value(0.0) 
{ 
 cout << "Appliance " << this << " with values " << idNumber << " "  
 << value << " is created with default constructor."  
 << endl; 
} 
Appliance::Appliance( int idNumber_par, double value_par):   
idNumber(idNumber_par), value(value_par) 
{ 
 cout << "Appliance " << this << " with values " << idNumber << " "  
 << value << " is created with parameter constructor."  
 << endl; 
} 
Appliance::Appliance(const Appliance& genApl ):  
idNumber(genApl.idNumber), value(genApl.value) 
{ 
 cout << "Appliance " << this << " with values " << idNumber << " "  
 << value << " is created with copy constructor."  
 << endl; 
} 
Appliance::~Appliance() 
{ 
 cout << "Appliance " << this << " with values " << idNumber << " "  
 << value << " is erased." << endl; 
} 
int main( ) 
{ 
 Appliance myApp1;  // default constructor 
 Appliance myApp2(100, 119.70); // constructor with parameters 
 Appliance myApp3(myApp2); // copyconstructor 
 return 0; 
} 
 

 

2.6. Luokkakohtaiset attribuutit ja metodit 
Luokkakohtaiset jäsenet liittyvät koko luokkaan eivätkä yksittäiseen olioon. Kyseiset jäsenet voivat 
olla joko attribuutteja tai metodeja. Luokkakohtaiset attribuutit sisältävät luokkaa kuvailevia tietoja. 
Nämä kyseiset tiedot ovat kaikkien luokan olioiden käytettävissä luokan metodeissa. 
Luokkakohtainen tieto on luonteeltaan globaalinen luokan sisällä. Luokkakohtainen tieto on 
staattinen muistinvarauksen yhteydessä, joten järjestelmä varaa sille tilan globaalien muuttujien 
tilanvarauksen yhteydessä. Staattiset tiedot ovat käytettävissä riippumatta olioiden eliniästä ja 
vaikka luokasta ei olisi yhtään oliota (instanssia).  
 
Luokkakohtaisten tietojen käsittelyä varten ovat static- metodit. Static- metodit on tarkoitettu static- 
tyyppisten attribuuttien käsittelyä varten. Kyseisiä metodeja voidaan käyttää, vaikka luokalla ei olisi 
vielä yhtään oliota.   
 
Luokkakohtaisen tiedon ja metodien esittely on seuraavaa muotoa. 
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class Luokka   
{ 
 static tyyppi nimi; 
 static tyyppi Metodi(parametrit); 
}; 

    
Luokkakohtaisen tiedon näkyvyyssäännöt ovat luokan ulkopuolelta katsottuna samat kuin 
oliokohtaisen tiedon näkyvyyssäännöt. Jos static- muotoinen attribuutti määritellään private- 
osiossa, sitä voidaan käyttää vain luokan metodeissa. Koska staattisia attribuutteja on mahdollista 
käyttää olioiden tilanvarauksesta riippumatta, ovat luokkakohtaiset attribuutit määriteltävä 
aikaisemmin kuin olion attribuutit. Kyseistä alustamista ei voi tehdä muodostimessa. 
Luokkakohtaisten attribuuttien määrittely ja alustus suoritetaan yleensä metodien toteutuksen 
yhteydessä.   
 
//Esimerkki 2-5 
#include <iostream> 
using namespace std; 
class Appliance 
{ 
private: 
 int idNumber; 
 int  existNumber; 
 static int numberOfAppliance; 
public: 
 Appliance(const int& idPar); 
 int getIdNumber() const {return idNumber;} 
 int getExistNumber() const {return existNumber;} 
 static const int getNumberOfAppMade(){return numberOfAppliance;} 
}; 
int Appliance::numberOfAppliance = 0; 
Appliance::Appliance(const int& idPar): 
idNumber(idPar),existNumber(++numberOfAppliance) 
{} 
int main( ) 
{ 
 Appliance myApp1(100); 
 cout << "Id " << myApp1.getIdNumber() << " exist number is " 
   << myApp1.getExistNumber() << endl; 
 cout << "We have created now " << Appliance::getNumberOfAppMade()<< endl; 
 Appliance myApp2(102); 
 cout << "Id " << myApp2.getIdNumber() << " exist number is " 
   << myApp2.getExistNumber() << endl; 
 cout << "We have created now " << Appliance::getNumberOfAppMade()<< endl; 
 Appliance myApp3(103); 
 cout << "Id " << myApp3.getIdNumber() << " exist number is " 
   << myApp3.getExistNumber() << endl; 
 cout << "We have created now " << Appliance::getNumberOfAppMade()<< endl; 
 return 0; 
} 

 

2.7. Koosteoliot 
Olio voi koostua muista olioista, jolloin olioiden välillä vallitsee koostumussuhde. Muita olioita 
sisältävä olio on koosteolio ja koosteolioon sisältyvä olio on osaolio. Koosteolion luokka 
muodostaa koosterakenteen, jossa attribuutteina voi olla olion ominaisuuksia kuvailevien tietojen 
lisäksi olioita. Koosteolio omistaa osaolionsa ja on vastuussa näiden käsittelystä.   
 
Seuraavassa koosteluokan esimerkissä koosteluokka ErrorMessage pitää sisällään osaluokan 
Appliance.   
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// file: Appliance.h 
#ifndef APPLIANCE 
#define APPLIANCE 
class Appliance 
{ 
private: 
 int idNumber; 
 double value; 
public: 
 Appliance(const int& idNum, const double& val); 
 Appliance(const Appliance& theApp); 
 int getIdNumber() const {return idNumber;} 
 double getValue() const {return value;} 
}; 
#endif 
 
//file: Appliance.cpp 
#include "Appliance.h" 
Appliance::Appliance(const int& idNum, const double& val): 
idNumber(idNum), value(val) 
{} 
Appliance::Appliance(const Appliance& theApp): 
idNumber(theApp.idNumber), value(theApp.value) 
{} 
 
// file: Errormessage.h 
#ifndef ERROR_MESSAGE_H_USERDEF 
#define ERROR_MESSAGE_H_USERDEF 
#include "Appliance.h" 
class Appliance;  //forward declaration 
class ErrorMessage 
{ 
private: 
 int errorCode; 
 Appliance theAppliance; 
public: 
 ErrorMessage(const int& eCode, const Appliance& myApp); 
 ~ErrorMessage(); 
 int getErrorCode() const {return errorCode;} 
 const Appliance getAppliance() const { return theAppliance;} 
}; 
#endif 
 
//file: ErrorMessage.cpp 
#include "Errormessage.h" 
ErrorMessage::ErrorMessage(const int& eCode, const Appliance& myApp): 
errorCode(eCode), theAppliance(myApp) 
{ } 
ErrorMessage::~ErrorMessage() 
{} 
 
//file: main.cpp 
#include <iostream> 
#include "Appliance.h" 
#include "Errormessage.h" 
using namespace std;  
int main( ) 
{ 
 ErrorMessage the_EMessage(9000,Appliance(100,200.30)); 
 cout << "ErrorCode: " << the_EMessage.getErrorCode() << endl; 
 cout << "Appliance: " << the_EMessage.getAppliance().getIdNumber()<< endl; 
 cout << "Value:     " << the_EMessage.getAppliance().getValue() << endl; 
 
 return 0; 
} 

 
Luvun 2 materiaali perustuu kirjaan Päivi Hietanen: C++ ja olio-ohjelmointi. Kirjan osassa IV 
käsitellään yksityiskohtaisemmin uusien luokkien rakentamista. 
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3. Olio tietosäiliössä 
Uudelleenkäytettävyys on ylläpidettävyyden ja ymmärrettävyyden ohella hyvin tärkeä osa olio-
ohjelmointia. C++-standardin käsittämä Standard Template Library (STL) sisältää monia 
uudelleenkäytettäviä komponentteja. STL-kirjasto sisältää kokoelmia, selaajia ja geneerisiä 
algoritmejä. 

3.1. Kokoelmat 
Kokoelmat ovat valmiita tietorakenteita, joihin voidaan tallentaa erilaisia tietoalkioita. Kokoelmat 
ovat toteutettu luokkamalleina, joten niihin kuuluu tietorakenteen lisäksi metodeita. STL-kirjasto 
sisältää luokkamalleja kokoelmia varten. Nämä kokoelmat voidaan jakaa pääasiassa 
peräkkäisrakenteisiin kokoelmiin (deque, list, vector) ja avainrakenteisin kokoelmiin (set, 
multiset, map). Näistä tutkimme tarkemmin vector-kokoelmaa, joka on erikoistunut käsittelemään 
vaihtuvamittaisia taulukoita. 

3.1.1. Kokoelmien uusien olioiden alustus 

Jokaisella kokoelmalla on useita konstruktoreita erilaisia alustustilanteita varten. Tietosäiliötä 
luotaessa alkiot käyttävät tyypin oletusarvoa eli kokoelmalla tulee olla oma oletuskonstruktori. 
Olioita lisättäessä myöhemmin luodaan olemassaolevasta oliosta kopio käyttämällä 
kopiokonstruktoria. Kopiokonstruktoria käytetään myös, kun tietoja luetaan kokoelmasta. 
Algoritmit käyttäessään =, ==, <, >, >=, <= tai != eivät luo uusia oliota, vaan tällöin olemassolevien 
olioiden attribuuttien arvoja voidaan vaihtaa. Kokoelmalla on oltava myös destruktori, jota 
käytetään tuhoamiseen ja muistitilan vapauttamiseen, kun kokoelmaa ei enää käytetä. 

Kokoelmanmäärittely: 

stl_kokoelma<alkion_tyyppi> kokoelma(par); 
esim. vector<double> luvut(3); 
 

stl-kokoelma tarkoittaa STL-kirjaston sisältämää luokkamallia. alkion_tyyppi tarkoittaa kokoelmaan 
talletettujen alkioiden tyyppiä. kokoelma tarkoittaa kokoelmaoliota, jolle syntyy tilanvaraus. par 
merkitsee mahdollisia parametrejä, jotka voidaan välittää kokoelmaluokan muodostimelle. 
Parametri ilmoittaa yleensä kokoelmaan talletettavien alkioiden määrän. Kokoelmia käytetään 
kuitenkin tyypillisesti vaihtuvamittaisten tietorakenteiden käsittelyyn, jolloin e.m. parametriä ei 
tarvita. 
Esimerkki 3-1. Kolmen luvun keskiarvon laskemiseksi vector-kokoelman avulla. 
#include <iostream> 
#include <vector> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   const int numberOfItems = 3; 
   int i; 
   double average = 0, sum = 0; 
   vector<double> numbers (numberOfItems); 
   for (i = 0; i < numberOfItems; i++) 
   { 
      cout << "Give me a number "; 
      cin >> numbers[i]; 
      sum = sum + numbers[i]; 
   } 
   average = sum / numberOfItems; 
   cout << "The average is " << average; 
   return 0; 
} 
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3.2. Selaajat 

Selaajat eli iteraattorit ovat osoitinolioita, joita STL-algoritmit käyttävät kokoelmien alkioiden 
käsittelyssä. Niiden avulla voidaan voidaan lukea ja kirjoittaa alkioita, siirtyä kokoelmassa eteen- ja 
taaksepäin sekä siirtyä suoran tietyn alkion kohdalle. Selaajia voidaan käyttää indeksien asemesta. 

3.2.1. Selaajan määrittely kokoelmalle 

stl_kokoelma<alkion_tyyppi>::iterator selaaja; 

 
Selaajat määritellään kokoelmatyyppikohtaisiksi. Määrittelyssä näkyy merkintä ::iterator. Selaaja 
on nimi, jota käytetään osoittimena talletettuun olioon. Se voidaan korvata määrittelyllä 
::const_iterator, jolloin selaaja osoittaa aina samaan alkioon. Muutetaan seuraavaksi esimerkin 3-1 
koodia siten, että luvut lasketaan yhteen omassa for-loopissa selaajaa hyödyntäen ja indeksejä 
käyttämättä. Samalla muutetaan tietojen kysyminen käytäjältä pinorakenteeksi, jolloin taulukon 
kokoa ei tarvitse etukäteen määritellä. Mm. Vector-kokoelma sopii tähän tarkoitukseen 
erinomaisesti. 

Esimerkki 3 - 2. 

#include <iostream> 
#include <vector> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   int i, numberOfItems; 
   double average = 0, sum = 0, temp; 
   vector<double> numbers; 
   cout << "How many numbers do you give "; 
   cin >> numberOfItems; 
   for (i = 0; i < numberOfItems; i++) 
   { 
      cout << "Give me a number "; 
      cin >> temp; 
      numbers.push_back(temp); 
   } 
   vector<double> ::const_iterator p1; 
   for (p1 = numbers.begin(); p1 != numbers.end(); p1++) 
   { 
      sum = sum + *p1; 
   } 
   average = sum / numberOfItems; 
   cout << "The average is " << average; 
   return 0; 
} 

 
Esimerkissä määriteltyyn vaihtuvamittaiseen tietorakenteeseen on helppo myöhemmin lisätä (tai 
poistaa) tietoalkioita. 
 
3.3. Geneeriset algoritmit 

Erilaisia STL-kirjaston kokoelmia voidaan käsitellä myös valmiiden geneeristen algoritmien avulla. 
Tällaisia algoritmejä ovat kokoelmien läpikäynti-, muutos-, laskenta, lajittelu- ja 
järjestelyalgoritmit. Algoritmejä käytettäessä on koodiin sisällytettävä otsikkotiedosto #include 
<algorithm>. Seuraavan esimerkin avulla tutustumme yhteen lajittelu- (sort) ja yhteen 
läpikäyntialgoritmiin (for_each). 
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Esimerkki 3–3. 

#include <iostream> 
#include <vector> 
#include <algorithm> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   vector<int> numbers; 
   numbers.push_back(32); numbers.push_back(11); 
   numbers.push_back(47); numbers.push_back(84); 
   numbers.push_back(65); numbers.push_back(50); 
   sort(numbers.begin(), numbers.end()); 
   vector<int> ::const_iterator p1; 
   for (p1 = numbers.begin(); p1 != numbers.end(); p1++) 
   { 
      cout << *p1 << endl; 
   } 
   return 0; 
} 

 
Seuraavaksi parannetaan ohjelman tulostusta käyttämällä for_each-operaattoria. Poistetaan p1:n 
määrittely ja sitä seuraava for-tulostusluuppi. Korvataan tämä käskyllä: 
for_each(numbers.begin(),numbers.end(), printNumber);. Pääohjelman perään luodaan vielä uusi 
aliohjelma printNumber: 
void printNumber(const int &object) 
{ 
   cout << object << endl; 
} 

 
ja ohjelman alkuun tietysti aliohjelman esittely. Ohjelman tulisi nyt toimia esimerkkiä 3-3 
vastaavalla tavalla, mutta tulostuksessa on hyödynnetty for_each-algoritmia. 
 

3.4. Oliokokoelmat 

Myös oliot voivat hyödyntää valmiita kokoelmia samaan tapaan. Muutetaan esimerkkiä 3-2 siten, 
että vaihtuvamittainen taulukko numbers korvataan luokalla kissat (cats), johon voidaan lisätä 
haluttu määrä kissoja. Ratkaisu voisi näyttää tältä: 

Esimerkki 3 – 4 (esimerkki täydentyy jatkossa). 

// Cat.h 
#ifndef CAT 
#define CAT 
#include <string> 
 
class Cat { 
 
public: 
   Cat(std::string&); 
   ~Cat(); 
   void setName(std::string&); 
   std::string getName(); 
 
private: 
   std::string name; 
}; 
 
#endif 
// Cat.cpp 
#include "Cat.h" 
 
Cat::Cat(std::string& name_par) : name(name_par) 
{ 
} 
 



30 

Cat::~Cat() 
{ 
} 
 
void Cat::setName(std::string& name_par) 
{ 
   name = name_par; 
} 
 
std::string Cat::getName() 
{ 
   return name; 
} 
 
// main.cpp 
#include <iostream> 
#include <vector> 
#include "cat.h" 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   vector <Cat> cats; 
   int numberOfCats; 
   int i; 
   string temp_name; 
   cout << "How many cats do you give "; 
   cin >> numberOfCats; 
   for (i = 0; i < numberOfCats; i++) 
   { 
      cout << "Give me the name of the cat "; 
      cin >> temp_name; 
      Cat temp_cat(temp_name); 
      cats.push_back(temp_cat); 
   } 
 
   vector<Cat> ::const_iterator p1 = cats.begin(); 
   cout << "The names of the cats are:" << endl; 
   for (p1 = cats.begin(); p1 != cats.end(); p1++) 
   { 
      cout << *p1 << endl; 
   } 
   return 0; 
 
} 

 
Tällaisenaan ohjelma ei kuitenkaan vielä toimi, sillä kokonaista oliota ei ole tarkoitus (eikä edes 
mahdollista) tulostaa, vaan olion name-attribuutin arvo. Tulostaminen saadaan toimimaan 
muokkaamalla <<-operaattoria ja lisäämällä pääohjelmaan metodit: 
 
std::ostream& operator<< (std::ostream& os, const Cat& cats)  
{ 
   cats.print(os); 
   return os; 
} 
 
void Cat::print(std::ostream& os) const 
{ 
   os << name; 
} 
 

 
ja tiedostoon Cat.h lisätään esittely julkiselle metodille print void print(std::ostream& os) const; ja 
samaan tiedostoon heti luokan määrittelyn jälkeen std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const 
Cat& cats); 
Ohjelmakoodin luettavuuden parantamiseksi on myös mielekästä käyttää typedef-määrettä 
tietosäiliön määrittelemiseen. Esimerkissä 3-4 se tapahtuisi määrittelemällä pääohjelman 
yläpuolelle uudelleenmääritys: typedef vector<Cat> CatRepository;. Tällöin ohjelman kaikki 
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vector<Cat> -määritykset voidaan korvata sen uudella nimellä CatRepository. Edellä ei siis luotu 
uutta tietotyyppiä, vaan luotiin vector<Cat>-tietotyypistä synonyymi. 
 
Luvun laatimisessä on käytetty lähteenä seuraavaa teosta: 
Hietanen Päivi: C++ ja olio-ohjelmointi, WS Boolwell, Porvoo 2001.  
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4. Tietosäiliön ja olion tallentaminen sekä lukeminen 
 
C++- kielessä fstream- kirjasto pitää sisällään tiedostojen käsittelyssä tarvittavia luokkia ja 
metodeita. Tiedoston käsittely voi tapahtua joko binääri- tai tekstimuodossa. Tiedostoja käsitellään 
normaalisti binäärimuotoisena, kun tiedot halutaan tallentaa ohjelman suorituskertojen välillä. 
Tekstimuotoista tallennusta käytetään lähinnä silloin, kun tiedostosta halutaan tuottaa 
selväkielisessä tekstimuodossa oleva tiedosto. Tekstimuodossa olevaa tietoa voidaan helposti 
käsitellä esimerkiksi tekstieditorilla, kun binäärimuotoista tiedostoa joudutaan käsittelemään 
ohjelmallisesti.  
 

4.1. Tekstitiedostoon kirjoittaminen (peräkkäistiedosto) 
 
Tietojen tallennuksessa tekstimuotoon tapahtuu tietojen muunnos sisäisestä esitystavasta 
merkkimuotoiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi reaalilukumuodossa olevat luvuille 
tehdään merkkimuunnos, joka voi mahdollisesti aiheuttaa pyöristysvirheitä. Tekstimuotoista tietoa 
sisältävät tiedostot ovat ASCII- tiedostoja. Tämän tyyppisten tiedostojen sisältöä on helppo selata ja 
muuttaa esimerkiksi tekstieditorilla. Kyseisen tyyppiset tiedostot ovat luonteeltaan 
peräkkäistiedostoja. 
  
  
Seuraavassa esimerkissä luetaan tilitietoja ja tallennetaan ne tekstitiedostoksi. 
 
// Esimerkki 4-1 
class Client 
{ 
public: 
 Client(const int acc, const double bal):  
 account(acc), balance(bal)  
 {} 
 int getAccount( ) const {return account;} 
 double getBalance( ) const {return balance; } 
     
private: 
 int account; 
 double balance; 
}; 
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#include <iostream> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
void print(ofstream& out, const Client& parClient); 
 
int main() 
{ 
 ofstream outClientFile( "g:\\clifil.dat", ios::out ); /*! Obs! drive */ 
 if ( !outClientFile ) { 
  cerr << "File could not be opend" << endl; 
  exit(1); 
 } 
 
 cout << "Enter the account and balance.\n" 
   << "Enter in account end-of-file (Ctrl-Z) to end input.\n"; 
 
 int account; 
 double balance; 
 
 cout << "? "; 
 while ( cin >> account >> balance ){ 
  Client the_Client(account, balance); 
  print(outClientFile, the_Client); 
  cout << "? "; 
 } 
 outClientFile.close(); 
 return 0; 
} 
void print(ofstream& out, const Client& parClient) 
{ 
 out << parClient.getAccount()<<" "<< parClient.getBalance()<< endl; 
 out.flush(); 
} 
 

   
Peräkkäistiedoston avaaminen kirjoittamista varten tapahtuu luomalla ofstream- tyyppisen olion, 
joka saa parametrina tiedoston nimen sekä avausliput. Kyseisen luokan käyttäminen edellyttää 
fstream- otsikkotiedoston käyttöä. Tekstimuotoiselle tiedostolle, joka avataan uutena tiedostona, 
avauslippuna käytetään ios::out. Tämän jälkeen testataan normaalisti, että kyseinen tiedosto on 
auennut. Mikäli tiedoston osoite poikkeaa NULL- arvosta, voidaan olettaa tiedoston avautuneen 
asiallisesti. Tiedostoon kirjoittaminen tapahtuu tämän jälkeen vastaavasti kuin esimerkiksi cout- 
olioon hyödyntäen <<- operaattoreita. Tallennetun kokonaisuuden esimerkiksi tietueen jälkeen on 
hyvä suorittaa tiedosto-oliolle flush- metodi, joka suorittaa tiedostopuskurin tallentumisen 
tiedostoon. Esimerkissä tallennettavalle oliolle on laadittu print- funktio, joka tulostaa tiedostoon 
attribuutit välilyönnillä erotettuna. Tiedoston sulkeminen lopuksi tapahtuu suorittamalla tiedosto-
olion close- metodi. 
    

4.2. Tekstitiedoston lukeminen (peräkkäistiedosto) 
Tekstimuotoisen peräkkäistiedoston avaaminen lukemista varten tapahtuu luomalla ifstrem- 
tyyppinen olio. Kyseinen olio saa muodostimessaan parametrina luottavan tiedoston nimen sekä 
avausliput. Avauslippuna käytetään ios::in- lippua. Tiedoston avaamisen (muodostimen 
suorittamisen) jälkeen on syytä varmistaa, että tiedosto on avautunut asiallisesti. Tämä tapahtuu 
vertaamalla tiedosto-oliota NULL- arvoon. Mikäli kyseessä on NULLista poikkeava arvo, voidaan 
olettaa tiedoston avautuneen asianmukaisesti.  Tietosisällön lukeminen voidaan suorittaa vastaavan 
tapaisesti kuin lukeminen cin- oliosta hyödyntäen >>- operaattoreita. Lukeminen on kätevää 
suorittaa while- silmukassa, jolloin tiedoston päättyminen (katkeaminen) ilmenee NULL/EOF- 
arvona tiedosto-olion lukulausekkeessa. Kun tiedostosta on luettu halutut tiedot, tapahtuu tiedoston 
sulkeminen suorittamalle tiedosto-oliolle close- metodi. 
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Seuraavassa esimerkissä luetaan Client- luokan tietosisältöjä tekstimuotoisesta peräkkäistiedostosta 
ja tulostetaan ne kuvaruudulle hyödyntäen määriteltyä outputLine- funktiota.  
 
//Esimerkki 4-2 
class Client 
{ 
public: 
 Client(const int acc, const double bal):  
 account(acc), balance(bal)  
 {} 
 int getAccount( ) const {return account;} 
 double getBalance( ) const {return balance; } 
     
private: 
 int account; 
 double balance; 
}; 
#include <iostream> 
#include <sstream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
void outputLine(std::ostream & out, const Client & parClient); 
 
int main() 
{ 
 ifstream inClientFile( "g:\\clifil.dat", ios::in ); /*! Obs! Drive */ 
 
 if ( !inClientFile ){ 
  cerr << "File could not be opend" << endl; 
  exit(1); 
 } 
 
 int account; 
 double balance; 
 
 cout << setiosflags( ios::left )  << setw( 10 ) << "Account" 
   << "Balance\n" << setiosflags( ios::fixed | ios::showpoint ); 
 
 while ( inClientFile >> account >> balance ){ 
  Client the_Client(account, balance); 
  outputLine( cout, the_Client); 
 } 
 inClientFile.close(); 
 return 0; 
} 
 
void outputLine(std::ostream & out, const Client & parClient) 
{ 
 out << setiosflags(ios::left) << setw(10) << parClient.getAccount()  
  << setw(7) << setprecision( 2 ) << resetiosflags( ios:: left )  
  << parClient.getBalance() << endl; 
 
} 

 

4.3. Vector- kokoelma tietosäiliönä 
 
Kertauksena aiemmasta tutoriaalista kokoelmat ovat olioita, joita käytetään muiden olioiden 
talletukseen. Kokoelmia voi käsitellä samaan tapaan kuin C- ja C++-  kielen taulukoita indeksien 
avulla. Koska kokoelmilla on useita valmiiksi määriteltyjä palveluita, niitä voidaan käsitellä 
taulukoita monipuolisemmin. STL- kirjasto sisältää luokkamalleja kokoelmia varten. Kyseiset 
kirjastot jaetaan pääsääntöisesti peräkkäisrakenteisiin - ja avainrakenteisiin kokoelmiin. 
Peräkkäisrakenteisia kokoelmia ovat deque, list, slist ja vector. Avainrakenteisia kokoelmia ovat 
puolestaan set, multiset ja multimap. 
 
Kokoelman määrittely tapahtuu seuraavasti: 
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STL-kirjaston_luokkamalli<alkion tyyppi> kokoelman_nimi(parametrit); 
 
tai konkreettisella esimerkillä esitettynä 
 
vector<Client> the_ClientVector; 
 

 
STL- kirjaston luokkamallit ovat kokoelmatyyppejä kuten esimerkiksi vector tai deque. Alkion 
tyyppi on luokkatyyppi, joka halutaan tallentaa kokoelmaan. Kokoelmannimi on perustettavan 
kokoelmaolion nimi, ja parametrit edustavat mahdollisia parametreja joita voidaan välittää 
kokoelmaluokan muodostimelle.  Kokoelma omistaa omat alkionsa, joten kokoelmaan talletetut 
alkiot häviävät samassa yhteydessä kokoelman kanssa. Alkioiden lisääminen esimerkiksi vector- 
kokoelmaan tapahtuu push_back- metodilla. Kyseinen metodi saa parametrina arvon talletettavasta 
oliosta. Vector- kokoelman käyttäminen edellyttää luonnollisesti <vector>- otsikkotiedoston 
käyttämistä.  
 
Selaajat eli iteraattorit ovat osoitinolioita, joita STL- algoritmit käyttävät kokoelmien alkioiden 
käsittelyssä ja läpikäynnissä. Selaajat liittävät yhteen kokoelmat ja geneeriset algoritmit. Selaajat 
tekevät algoritmeista riippumattomia kokoelmien käyttämistä tyypeistä. Selaajien avulla voidaan 
lukea ja kirjoittaa alkioita, kulkea kokoelmissa eteen - ja taaksepäin tai siirtyä valitun alkion 
kohdalle. Selaajia voidaan käyttää indeksien asemesta. Selaajia käytetään usein kokoelmia 
käsittelevien geneeristen algoritmien parametreissa. 
 
Selaaja on osoittimen yleistys. Siihen kohdistuu samantyyppisiä operaatioita kuin osoittimiin, esim. 
iteraattori++ siirtää selaajan osoittamaan kokoelman seuraavaa alkiota ja *iteraattori viittaa 
kohdalla olevaan alkioon.  
 
Selaajan määrittely kokoelmalle on seuraavan tyyppinen: 
 
STL-kirjaston_luokkamalli<alkion tyyppi>::iterator iteraattorin_nimi; 
tai 
STL-kirjaston_luokkamalli<alkion tyyppi>::const_iterator iteraattorin_nimi; 

 
Selaajat määritellään kokoelmatyyppikohtaisesti. Määritelmässä näkyy merkintä ::iterator. 
Iteraattori _nimion nimi, jota käytetään osoittimena tallennettuun olioon. ::const_iterator on 
puolestaan luonteeltaan selaaja, jonka alkioihin ei voi tehdä muutoksia. 
 
Seuraavassa esimerkissä suoritetaan tiedostosta luettavien Client- olioiden siirtäminen vektoriin. 
Tämän jälkeen suoritetaan vektorin alkioiden tulostaminen näytölle. Vektorin alkioille suoritetaan 
koronlaskenta operaatio, jonka jälkeen alkiot tulostetaan vielä kerran näytölle. Vektorin 
läpikäynnissä hyödynnetään iterator++- operaatiota sekä välinä käytettäviä begin- ja end- metodeja 
yhdistettynä for- silmukkaan.         
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//Esimerkki 4-3 
class Client 
{ 
public: 
 Client(const int acc, const double bal):  
 account(acc), balance(bal)  
 {} 
 int getAccount( ) const {return account;} 
 double getBalance( ) const {return balance; } 
 void addIntrest(const double intPar) { balance *= intPar;} 
     
private: 
 int account; 
 double balance; 
}; 
#include <iostream> 
#include <sstream> 
#include <iomanip> 
#include <fstream> 
#include <vector> 
 
using namespace std; 
 
void outputLine(std::ostream & out, const Client & parClient); 
 
typedef std::vector<Client> CLIENTVECTOR; 
const double intrestRate = 1.04; 
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//Esimerkki 4-2 jatkuu 
int main() 
{ 
 CLIENTVECTOR the_ClientVector; 
 CLIENTVECTOR::iterator the_ClientVectorIterator; 
 
 ifstream inClientFile( "f:\\clifil.dat", ios::in ); /*! Obs! Drive */ 
 if ( !inClientFile ){ 
  cerr << "File could not be opend" << endl; 
  exit(1); 
 } 
 
 int account; 
 double balance; 
 
 while ( inClientFile >> account >>  balance ) 
  the_ClientVector.push_back(Client(account, balance)); 
 
 inClientFile.close(); 
 
 /*!  Printing  the Clients */ 
 cout << "Clients - from file: \n";  
 cout << setiosflags( ios::left )  << setw( 10 ) << "Account" 
   << "Balance\n" << setiosflags( ios::fixed | ios::showpoint ); 
 
 for( the_ClientVectorIterator = the_ClientVector.begin();  
   the_ClientVectorIterator != the_ClientVector.end();  
   the_ClientVectorIterator++)  
   outputLine( std::cout, *the_ClientVectorIterator); 
 
 cout << endl << endl; 
 
 /*! Add intrest to balance */ 
 for( the_ClientVectorIterator = the_ClientVector.begin();  
   the_ClientVectorIterator != the_ClientVector.end();  
   the_ClientVectorIterator++)  
   the_ClientVectorIterator->addIntrest(intrestRate); 
 
 /*!  Printing  the Clients */ 
 cout << "Clients - after adding intrests: \n";  
 cout << setiosflags( ios::left )  << setw( 10 ) << "Account" 
   << "Balance\n" << setiosflags( ios::fixed | ios::showpoint ); 
 
 for( the_ClientVectorIterator = the_ClientVector.begin();  
   the_ClientVectorIterator != the_ClientVector.end();  
   the_ClientVectorIterator++)  
   outputLine( std::cout, *the_ClientVectorIterator); 
 
 cout << endl << endl; 
 
 
 return 0; 
} 
 
void outputLine(std::ostream & out, const Client & parClient) 
{ 
 out << setiosflags(ios::left) << setw(10) << parClient.getAccount()  
  << setw(7) << setprecision( 2 ) << resetiosflags( ios:: left )  
  << parClient.getBalance() << endl; 
 
} 

 
Materiaalin laadinnassa on käytetty seuraavia lähteitä: 
Deitel & Deitel: C++ How to program, Prentice Hall, New Jersey, 2001. 
Hietanen Päivi: C++ ja olio-ohjelmointi, WS Boolwell, Porvoo 2001. 



38 

5. Olion luonti ja vakiometodit 

5.1. Muistinvarausluokat 
Oliolle on varattava tila keskusmuistista ennen sen käyttöönottoa. Olion muistinvarausluokka voi 
olla automaattinen, dynaaminen tai staattinen. 

5.1.1. Automaattiset oliot 

Automaattiset oliot ovat lyhytikäisiä. Ne ovat lohkossa paikallisia ja ovat olemassa tietyn 
palveluketjun tai metodin suorituksen ajan. Järjestelmä varaa oliolle keskusmuistitilan olion 
määrittelyn yhteydessä ja vapauttaa oliolle keskusmuistitilan automaattisesti lohkon loppuessa. 
Niiden palveluja ei siis tarvita sen jälkeen, kun palveluketju on suoritettu loppuun. Automaattinen 
olio voidaan esitellä ja määritellä kahdella tavalla: 
 
Luokan_nimi Olion_tunnus; 
Luokan_nimi Olion_tunnus = Luokan_nimi(); 

 
Luokan_nimi on sen luokan tunnus, jonka perusteella järjestelmä varaa keskusmuistitilan olion 
tiedoille. Olion_tunnus on olion nimi, jota käytetään ohjelmakoodissa olioon viitattaessa ja sille 
viestiä lähetettäessä. Luonnin yhteydessä järjestelmä kutsuu olion alustamista varten luokan 
muodostinta. Ylläolevat luontilauseet aiheuttavat oletusmuodostimen käynnistymisen. Ylemmällä 
rivillä järjestelmä varaisi tilan oliolle ja kutsuisi automaattisesti oletusmuodostinta. Alemmalla 
rivillä ohjelma kutsuisi oletusmuodostinta pakotetusti. Lopputulos on molemmissa tapauksissa 
sama. Automaattisten olioiden tilaa ei tarvitse erikseen vapauttaa, sillä ne tuhoutuvat automaattisesti 
lohkon loppuessa. 
Oliotaulukko voidaan luoda vastaavaan tapaan, missä lkm kertoo luotavien olioiden lukumäärän. 
Järjestelmä kutsuu oletusmuodostinta jokaista luotavaa oliota varten. 
 
Luokan_nimi Olion_tunnus[lkm]; 

5.1.2. Dynaamiset oliot 

Dynaamiset oliot ovat yleensä automaattisia olioita pitkäikäisempiä. Niiden luominen tapahtuu 
keskusmuistitilan new-operaattorilla ja tuhoaminen sekä tilanvapautus tapahtuu delete-
operaattorilla. Luominen ja tuhoaminen ovat siten täysin ohjelmoijan vastuulla. Mitään luontia tai 
tuhoamista ei tapahdu dynaamiselle oliolle oletusarvoisesti. Dynaamisia olioita käytetään, kun 
ajonaikaisten olioiden lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa ohjelman kirjoitusvaiheessa tai kun olion 
on oltava olemassa vielä palveluketjun päätyttyäkin.  
Dynaamisen olion tunnuksen esittely ja olion määrittely voivat tapahtua yhtäaikaisesti tai eri aikaan. 
Dynaamisen olion tunnuksen esittely on osoitinmuuttujan esittely. Sama osoitinmuuttuja voi 
osoittaa eri hetkinä eri olioihin ja samaan olioon voi olla useita osoittimia yhtäaikaa. Dynaamisen 
olion esittely ja määrittely voidaan tehdä erikseen tai yhtäaikaisesti: 
 
Luokan_nimi *Olion_tunnus; // Dynaamisen olion esittely 
Olion_tunnus = new Luokan_nimi; // Dynaamisen olion määrittely 
Luokan_nimi *Olion_tunnus = new Luokan_nimi; // molemmat yhdessä 

 

ja dynaaminen oliotaulukko luodaan vastaavaan tapaan: 
Luokan_nimi *Olion_tunnus = new Luokan_nimi[lkm]; 

 
Dynaamiset oliot eivät tuhoudu automaattisesti, vaan niiden käydessä tarpeettomiksi ne poistetaan 
komennolla delete Olion_tunnus ja dynaaminen taulukko vastaavasti delete [] Olio_tunnus. 
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5.1.3. Staattiset oliot 

Staattiset oliot ovat olemassa koko sovelluksen käyttöajan. Ne ovat siis globaaleja tai static-
määreellä esiteltyjä paikallisia olioita. Järjestelmä varaa oliolle keskusmuistitilan pääohjelman 
käynnistyksen yhteydessä ja vapauttaa tilan vasta pääohjelman loppuessa. Staattisia olioita voidaan 
käyttää useissa eri palveluketjuissa. Ne soveltuvat siis parhaiten käyttöön silloin, kun saman olion 
tiedon tulee olla käytettävissä useissa palveluketjuissa. Static-määreellä alustetut paikalliset oliot 
säilyttävät siis arvonsa globaalien olioiden tapaan kaikissa osissa ohjelmaa. 
Staattisten olioiden esittely tapahtuu muuten samalla tavoin kuin dynaamisten olioiden, mutta eteen 
lisätään static-tunnus osoittamaan kysessä olevan staattinen olio. 
static Luokan_nimi *Olion_tunnus; // Dynaamisen olion esittely 
static Olion_tunnus = new Luokan_nimi; // Dynaamisen olion määrittely 
static Luokan_nimi *Olion_tunnus = new Luokan_nimi; // molemmat yhdessä 

 

Staattiset oliot vapautuvat, kun pääohjelman suoritus loppuu. Niitä ei tarvitse siis dynaamisten 
olioiden tapaan erikseen vapauttaa. 

5.2. Olion luonti 
Olion luontiin sisältyy siis esittely ja määrittely. Tuhoamiseen sisältyy puolestaan olion tyhjennys ja 
tilanvapautus keskusmuistista.  Olion alustustoimenpiteet sisältyvät muodostimeen, joita voi 
yhdessä luokassa olla useitakin. Uusi olio luodaan kutakin käyttötilannetta parhaiten tukevalla 
konstruktoria. Tätä kutsutaan muodostimen kuormittamiseksi. Erilaiset muodostimet voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään: oletusmuodostimiin, kopiomuodostimiin ja ja parametrillisiin muodostimiin. 
Oletusmuodostin alustaa olion attribuutit oletusarvoilla. Ohjelmoija voi itse luoda luokan 
oletusmuodostimen, mutta päinvastaisessa tapauksessa kääntäjä luo oletusmuodostimen 
geneeriseksi. Oletusmuodostinta kutsutaan aina automaattisesti olion tilanvarauksen yhteydessä. 
Tutkitaan oletusmuodostin mahdollisimman pelkistetyn esimerkkiluokan Kissa avulla, jossa on 
kaksi attribuuttia nimi ja paino. 

Esimerkki 5.1 

// Cat.h 
#ifndef CAT 
#define CAT 
#include <string> 
 
class Cat { 
 
public: 
   Cat(); 
    
private: 
   std::string name; 
   double weight; 
}; 
 
#endif 
//Cat.cpp 
#include "Cat.h" 
 
Cat::Cat() : name("Not defined"), weight (0) 
{ 
} 
//main.cpp 
#include "Cat.h" 
int main() 
{ 
 Cat firstCat; 
 return 0; 
} 
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Mikäli luokalle on jo luotu olio, voidaan uusi olio luodalla tekemällä tästä kopio. Tällöin kopio 
luodaan käyttämällä kopiokonstruktoria. Esimerkissä määritellylle kissa-luokalle voidaan luoda 
kopiokonstruktori lisäämällä cat.cpp –tiedostoon  
 
Cat::Cat(const Cat & oneCat) : name(oneCat.name), weight(oneCat.weight) 
{ 
} 

 
ja vastaava esittely luokan header-tiedostoon sekä pääohjelmaan rivi Cat secondCat(firstCat);, 
jolloin toinen kissa luodaan tekemällä ensimmäisestä kissa-oliosta kopio. 
Edellisissä olion luontimenetelmissä olion attribuutit saivat aina arvoikseen luokan attribuuttien 
oletusarvot. Oliolle voidaan kuitenkin antaa muitakin arvoja luomisen yhteydessä. Tätä varten 
ohjelmoija voi kirjoittaa parametrillisen muodostimen. Luodaan seuraavaksi Kissa-luokalle myös 
parametrillinen muodostin sekä tarvittavia apumetodeja, jotta luontien onnistuminen ja sitä kautta 
ohjelman toiminta voidaan havainnollistaa. 

Esimerkki 5.2. 

// Cat.h 
#ifndef CAT 
#define CAT 
#include <string> 
 
class Cat { 
 
public: 
   Cat(); 
   Cat(const Cat & oneCat); 
   Cat(const std::string& name_par, double weight_par); 
   std::string getName(); 
   double getWeight(); 
    
private: 
   std::string name; 
   double weight; 
}; 
 
#endif 
 
//Cat.cpp 
#include "Cat.h" 
 
Cat::Cat() : name("Not defined"), weight (0) 
{ 
} 
 
Cat::Cat(const Cat & oneCat) : name(oneCat.name), weight(oneCat.weight) 
{ 
} 
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Cat::Cat(const std::string& name_par, double weight_par) 
{ 
 name = name_par; 
 weight = weight_par; 
} 
 
 
std::string Cat::getName() 
{ 
 return name; 
} 
 
double Cat::getWeight() 
{ 
 return weight; 
} 
 
//main.cpp 
#include <iostream> 
#include "Cat.h" 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 Cat firstCat; 
 Cat secondCat(firstCat); 
 Cat thirdCat ("Mirri", 2.5); 
 cout << "the Name of the first cat is " << firstCat.getName() << " and her weight is 
" 
   << firstCat.getWeight() << "." << endl; 
 cout << "the Name of the second cat is " << secondCat.getName() << " and her weight 
is " 
   << secondCat.getWeight() << "." << endl; 
 cout << "the Name of the third cat is " << thirdCat.getName() << " and her weight is 
" 
   << thirdCat.getWeight() << "." << endl; 
 return 0; 
} 
 

5.3. Vakiometodit, -parametrit ja -oliot 
Usein metodin ei ole tarkoitus missään olosuhteissa muuttaa olion attribuuttien arvoja. Tällöin 
metodi on syytä määritellä ns. vakiometodiksi. Tavallisimpia vakiometodeita ovat olion tietyn 
attribuutin arvon palauttavat metodit. Kissa-esimerkissämme oli kaksi metodia, jotka olisi ollut 
syytä määritellä vakiometodeiksi. 
 
std::string Cat::getName() const 
{ 
 return name; 
} 
 
double Cat::getWeight() const 
{ 
 return weight; 
} 
 
ja vastaavaat lisäykset tietysti myös metodin määrittelyyn header-tiedostoon. 
std::string getName() const; 
   double getWeight() const; 
 

 
Vastaavalla tavalla voidaan aliohjelman yksittäinen parametri määrittää vakioksi const-määreellä. 
Tätä onkin jo käytetty edellisen esimerkin konstruktoreissa. Myös olio voidaan määrittää vakioksi. 
Tällöin kyseisen olion attribuuttien arvoja ei pysty luomisen jälkeen muuttamaan, vaikka muita 
saman luokan olioita voi käsitellä normaaliin tapaan. Luodaan aiempaan esimerkkiin vielä neljäs 
kissa, joka on tällä kertaa vakio-olio. Sen attribuuttien arvoja ei voi siis enää myöhemmin muuttaa. 
Luodaan myös uusi metodi setName, jonka avulla kissa-olion nimi-attribuuttia voidaan vaihtaa. 
Pääohjelmaan lisätään kaikille kissoille nimienvaihto ja tämän jälkeen uusien nimien tulostus. 
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// Cat.h 
#ifndef CAT 
#define CAT 
#include <string> 
 
class Cat { 
 
public: 
   Cat(); 
   Cat(const Cat & oneCat); 
   Cat(const std::string& name_par, double weight_par); 
   std::string getName() const; 
   double getWeight()const; 
   void Cat::setName(const std::string& name_par); 
    
private: 
   std::string name; 
   double weight; 
}; 
 
#endif 
//Cat.cpp 
#include "Cat.h" 
 
Cat::Cat() : name("Not defined"), weight (0) 
{ 
} 
 
Cat::Cat(const Cat & oneCat) : name(oneCat.name), weight(oneCat.weight) 
{ 
} 
 
Cat::Cat(const std::string& name_par, double weight_par) 
{ 
 name = name_par; 
 weight = weight_par; 
} 
 
 
std::string Cat::getName() const 
{ 
 return name; 
} 
 
double Cat::getWeight() const 
{ 
 return weight; 
} 
 
void Cat::setName(const std::string& name_par) 
{ 
 name = name_par; 
} 
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//main.cpp 
#include <iostream> 
#include "Cat.h" 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 Cat firstCat; 
 Cat secondCat(firstCat); 
 Cat thirdCat ("Mirri", 2.5); 
 const Cat fourthCat ("Felix", 2.0); 
 cout << "the Name of the first cat is " << firstCat.getName()  
                 << " and her weight is " 
   << firstCat.getWeight() << "." << endl; 
 cout << "the Name of the second cat is " << secondCat.getName() 
                 << " and her weight is "  << secondCat.getWeight() << "."  
                 << endl; 
 cout << "the Name of the third cat is " << thirdCat.getName() << 
                    " and her weight is " << thirdCat.getWeight() << "." << 
                    endl; 
 cout << "the Name of the fourth cat is " << fourthCat.getName() 
                 << " and her weight is " << thirdCat.getWeight()  
                 << "." << endl; 
 firstCat.setName("Rape");  
 secondCat.setName("Piki"); 
 thirdCat.setName("Jesse"); 
 cout << "The names of the cats are now: 1) " << 
                    firstCat.getName() << ", 2)" << secondCat.getName()  
                 << ", 3)" << thirdCat.getName() << ", 4)" << 
                 fourthCat.getName() << endl; 
 return 0; 
} 

 
Nimen vaihtaminen siis onnistuu kolmelle ensimmäiselle kissa-oliolle. Viimeisen olion 
nimenvaihtokutsu on jätetty kommenttiin, sillä tämä komento aiheuttaisi virheilmoituksen. Vakio-
olion attribuuttien arvojahan ei voinut muuttaa. 
 
Luvun laatimisessä on käytetty lähteenä seuraavaa teosta: 
Hietanen Päivi: C++ ja olio-ohjelmointi, WS Boolwell, Porvoo 2001.  
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6. Is-A –perintä 
 
Tässä tutoriaalissa tarkastellaan Is-A – perintää yleisellä tasolla, jonka jälkeen tarkastellaan 
erityisesti sitä, miten perintä toteutetaan C++ -ohjelmointikielellä. Lukijan oletetaan tietävän 
perusasiat luokista sekä luokkien ominaisuuksista (attribuutit, metodit, jne). 

6.1. Taustaa 
Is-A –perintä on olio-ohjelmoinnin ja yleensä olioajattelun peruselementtejä. Is-A –perintä voidaan 
suomentaa vapaamuotoisesti ”on-eräänlainen”. Perinnässä on kyse käsitteellisestä 
samankaltaisuudesta. Sanotaan esimerkiksi että hirvi on (eräänlainen) nisäkäs (moose is-a 
mammal). Myös koira on eräänlainen nisäkäs (dog is-a mammal). Tai auto on (eräänlainen) 
ajoneuvo (car is-a vehicle). Laiva on myös ajoneuvo (ship is-a vehicle). 
 
On siis olemassa erilaisia käsitteitä, joista johdetaan vielä yleisempiä käsitteitä. Autokin on 
kuitenkin vielä käsite, abstraktio. Vasta joku tietty auto, Penan Datsun 100A, rekisterinumerolla 
ABC-123, on konkreettinen, todellisen maailman objekti, käsitteen ilmentymä (instance).  
 
Yleistäminen (generalization), abstrahointi, on ihmisen ajattelun perusmekanismeja. Käsitteitä 
voidaan muodostaa paitsi konkreettisista maailman olioista (kuten ajoneuvot ja eläimet), myös ei-
konkreettisista asioista, kuten tapahtumista, ja aineettomista asioista (sydänkohtaus, tilaus, jne). 
Siksipä usein sanotaankin että oliopohjainen ajattelu ohjelmistokehityksessä on ihmisille luontainen 
tapa ajatella, siksi oliopohjaiset menetelmät ja kielet olisivat erityisen sopivia 
ohjelmistokehitykseen. Ovathan ohjelmistojenkin suunnittelijat ja toteuttajat ihmisiä (vaikka joskus 
tästä on esitetty joitain epäilyjä). 
 
Perinnässä on kyse abstrahoinnin, yleistämisen, lisäksi myös erikoistamisesta, yleistämisen 
vastakohdasta. Voidaan tarkastella maailmaa yleisten käsitteiden kautta, ja huomata tästä yleisestä 
käsitteestä erikoisempia muotoja. Esimerkiksi käsitteestä lasku voidaan tunnistaa ja löytää useita 
erikoistuneempia muotoja, kuten karhulasku ja jälkilasku. Erikoistuneella muodolla käsitteestä on 
yleisen käsitteen ominaisuuksien lisäksi muitakin ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erikoistuneen 
muodon yleisemmästä käsitteestä. Esimerkiksi karhulaskulla on tiukemmat maksuehdot, ja 
mahdollisia ylimääräisiä kuluja tavalliseen laskuun verrattuna. Lisäksi erikoistunut muoto voi 
käyttäytyä eri tavoin kuin yleinen muoto. Esimerkiksi auton erikoistunut muoto kilpa-auto voi ajaa 
huomattavasti nopeampaa verrattuna tavalliseen autoon. 
 
Perinnällä tarkoitetaan sitä, että käsitteistä muodostuu abstraktiotason mukaisesti hierarkioita, joita 
kutsutaan perintähierarkioiksi. Perintä (inheritance) tarkoittaa ominaisuuksien periytymistä 
yleisemmiltä käsitteiltä erikoistuneemmille käsitteille. Jos esimerkiksi ajoneuvolla on tiettyjä 
ominaisuuksia, ne periytyvät myös autoille ja muillekin ajoneuvon erikoistuneimmille muodoille. 
Näitä ominaisuuksia ei enää uudelleen tarvitse erikoistuneessa muodossa esitellä tai määritellä. 
 
Käsitteitä kutsutaan olioanalyysissä, suunnittelussa ja ohjelmoinnissa tyypeiksi (type) tai luokiksi 
(class). Käsitehierarkian sijaan puhutaankin siis luokkahierarkiasta (joskus englanniksi myös 
generalization hierarcy, class hierarchyn lisäksi). Käsitteen ilmentymää sanotaan puolestaan olioksi 
(tai objektiksi). Luokka on auto, olio on Penan Datsun 100A. 
 
Luokkien, käsitteiden mallintaminen tapahtuu aina jostain näkökulmasta (perspektiivistä). Ihminen 
tarkastelee aina maailmaa tai siinä olevia asioita jostain näkökulmasta. Näkökulmia voi toki 
tilanteen mukaan vaihdella. Lääkäri tarkastelee yhdessä tilanteessa ihmistä elimien muodostamana 



45 

organismina, toisessa tilanteessa erityisen miellyttävänä librettojen laulajana, jne. 
Ohjelmistosuunnittelun yhteydessä näkökulma on hyvin rajattu – mallintamista eli käsitteiden 
hahmottamista tehdään pyrkimyksenä suunnitella ja toteuttaa ohjelmisto johonkin tiettyyn 
tarpeeseen. Ihmistä ei esimerkiksi tarkastella kokonaisuutena, vaan jossain tietyssä roolissa, 
esimerkiksi asiakkaana. Tällöin emme ole kiinnostuneita kuvaamaan ihmisen elimistön rakennetta, 
fyysisiä ominaisuuksia, harrastuksia, luonteenpiirteitä tai muita henkilökohtaisia ominaisuuksia 
(ellei asiakkuussuhde nimenomaan liity tällaisiin ominaisuuksiin!). Sen sijaan olemme 
kiinnostuneita hänen nimestään, asiakasnumerostaan, luottokelpoisuudestaan, laskutustavastaan, 
osoitteesta jonne hänen ostamansa tavarat toimitetaan, jne. 
 

6.2. Perintä suunnittelun tasolla 
Oliosuunnittelussa perintä kuvataan (mallinnetaan, suunnitellaan...) usein graafisesti käyttäen 
luokkamalleja. Luokkamallit kuvaavat luokkia, niiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä suhteita 
(joista perintä on yhdenlainen suhde). Graafisille esityksille on sovittu tietynlainen syntaksi, jotta 
kaikki ymmärtäisivät kuvaukset samoin. Oliosuunnittelussa käytetään yhä laajemmin UML1 –
mallinnuskieltä (Unified Modeling Language), joka on OMG2:n ylläpitämä standardi. Alla 
esimerkki UML:llä kuvatusta käsitteestä joka esittää perintärakennetta: 
 

+SetRegistrationNumber(in aNumber : const string &) : void

-registrationNumber : string
-maker : string
-model : string
-yearManufactured : int

Vehicle

+NumberOfTyres() : int

-numberOfTyres : int = 4
-gasolineType : string = "95"

Car

 
 
Usein luokkamallissa ei kuvata toteutustason yksityiskohtia, koska kyseessä on suunnittelutason 
dokumentaatio tai malli. Siksi esimerkiksi luokkien konstruktorit, destruktorit ja yksinkertaiset 
arvojen asettaja- kyselymetodit jätetään mallista pois. Ohjelmoijalle annetaan vastuu päättää (tai 
ohjeet), mitä ja miten konstruktorit toteutetaan jne. Toki jos kyse on suunnittelun kannalta tärkeistä 
ratkaisuista, toteutustasonkin asioita voidaan kuvata malleissa. 
 
Koska UML:ää ja olioajattelua käsitellään tarkemmin kurssilla Oliosuuntautunut analyysi ja 
suunnittelu, asiaan ei paneuduta tällä kurssilla tämän enempää. Sen sijaan tarkastellaan miten 
perintärakenteet suunnittelun tasolla toteutetaan C++ -kielellä. 
 

6.3. Perinnän toteuttaminen C++:lla 
Seuraavat esimerkit havainnollistavat miten edellisessä kappaleessa esitetty UML:n perintärakenne 
toteutetaan C++:lla. Kuten edellä on todettu, totetustason asioita ei yleensä kuvata oliomallissa. 

                                                 
1  Kts. esimerkiksi http://www.uml.org, http://www.cetus-links.org/oo_uml.html  
2  Kts. Object Management Group; OMG:n webbisivut http://www.omg.org/  

http://www.uml.org/
http://www.cetus-links.org/oo_uml.html
http://www.omg.org/
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Tässäkin tapauksessa edellä kuvatut mallit eivät sisällä luokkien konstruktoreiden suunnittelua, ja 
vain esimerkinomaisesti pari metodia. Ohjelmoija on päättänyt toteuttaa Vehicle –luokan näin: 
 
class Vehicle { 
 
public: 
 Vehicle(); 
 Vehicle(const Vehicle & aVehicle); 
 Vehicle(const std::string & registrationNumber); 
 virtual ~Vehicle(); 
  
 void SetRegistrationNumber(const std::string & aNumber); 
 std::string RegistrationNumber(); 
  
private: 
 std::string  registrationNumber; 
 std::string  maker; 
 std::string  model; 
 int yearManufactured; 
}; 

 
Ohjelmoija on lisännyt konstruktorit, sekä yhden kyselijämetodin (getter) RegistrationNumber. 
Lisäksi koodissa on otettu huomioon string –luokan sijainti std –nimiavaruudessa. UML:n 
suojaustasot on esitetty C++:n avainsanoilla public ja private. Entä sitten perinnän esittäminen joka 
on tämän tutoriaalin varsinainen tarkoitus? 
 
class Car : public Vehicle { 
 
public: 
 Car(); 
 Car(const Car & aCar); 
 Car(const std::string & aNumber); 
 ~Car(); 
  
 int NumberOfTyres() const; 
  
private: 
 int numberOfTyres; 
 std::string gasolineType; 
}; 

 
Perinnän kannalta olennainen osa on alleviivattuna ym. koodissa. Is-A -perintä toteutetaan siis C++ 
-koodissa näin. On olemassa muitakin perinnän muotoja (protected ja private –perinnät), mutta niitä 
käytetään erittäin harvoin, eikä niitä käsitellä tällä kurssilla. Luokan nimen perään siis kaksoispiste, 
public –avainsana (jolla määritellään kyseessä olevan julkinen, is-a –perintä) sekä perittävän luokan 
nimi. Jos perittävän luokan määrittely sijaitsee toisessa otsikkotiedostossa, se on otettava #include –
määreellä mukaan käännökseen ennen luokan esittelyä. Näin luokka Car määritellään olevan 
eräänlainen ajoneuvo – julkinen perintä tekee autosta eräänlaisen ajoneuvon; tämä on näkyvissä 
luokan ulkopuolelle. Siksi public –avainsana. 
 

6.4. Toteutuksesta 
On tyypillistä, että aliluokan konstruktoreissa kutsutaan yläluokan (perityn luokan) konstruktoria. 
Jos tätä kutsua ei itse ohjelmoida, kääntäjä lisää automaattisesti kutsun yläluokan 
oletuskonstruktoriin. Näin voidaan olla varmoja, että olio aina perittyjä ominaisuuksia myöten on 
alustettu loppuun saakka. Esimerkki: 
 
Car::Car() : numberOfTyres(4), gasolineType(“Diesel”) 
{ 
} 
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Koska eksplisiittistä kutsua Vehiclen konstruktoriin ei ole, kääntäjä lisää käännettäessä sovellusta 
kutsun Vehiclen oletuskonstruktoriin. 

 
Car::Car(const std::string & aNumber) : Vehicle(aNumber) { 
. . . 

 
Tässä tapauksessa siis auton konstruktorissa kutsutaan ajoneuvon konstruktoria, jolle annetaan 
parametrina ajoneuvon rekisterinumero. Huomaa siis että aliluokalle tehdään usein konstruktori 
jonka parametreina on arvoja, jotka käytännössä vain annetaan yläluokan konstruktorin 
parametriksi – ominaisuus joka näin alustetaan on peritty ominaisuus, ei luokan oma ominaisuus. 
 
Luokkia käytetään näin: 
 
Vehicle unknownVehicle(“12321-12”); // with registration number 
cout << UnknownVehicle.RegistrationNumber() << std::endl; 
 
Car penasDatsun(“ABC-123”); 
// no methods for setting the make nor model yet :-(  
cout << penasDatsun.RegistrationNumber() << std::endl; 

 
Koska rekisteröintinumero ja sen kyselymetodi on määritelty Vehicle –luokassa, ja Car perii sen (on 
sen aliluokka), Vehiclen ominaisuudet ovat Car:n ominaisuuksia. Siksi Car –objektin penasDatsun 
kanssa voidaan kutsua metodia RegistrationNumber – se on periytynyt Car:lle Vehicleltä. 
 
Huomaa kuitenkin, että vaikka Vehiclen private –ominaisuudet ovat periytyneet Car:lle, Car ei voi 
niitä suoraan käyttää hyväkseen. Esim. Car:n metodissa ei voida suoraan lukea tai asettaa arvoja 
Vehiclen privaateille ominaisuuksille. 
 
void Car::SomeExampleMethod() { 
 registrationNumber = “DEF-312”; // Käännösvirhe!! 
} 

 
Tätä varten Vehiclen tulee tarjota joko private tai public –ominaisuuksia (metodeja) joilla Car 
(protected –ominaisuudet) tai muutkin luokat voivat näitä ominaisuuksia asettaa ja/tai lukea. 
Protected –suojatut ominaisuudet ovat luokan ja sen aliluokkien käytössä rajoituksetta, mutteivät 
perintähierarkian ulkopuolella oleville luokille. Siksi usein koodarille tulee houkutus tehdä luokalle, 
josta peritään, protected –attribuutteja private –suojauksen käyttämisen sijasta. Tätä tulee kuitenkin 
välttää, ja tehdä private –attribuutteja ja niiden muokkaamiseen ja lukemiseen protected tai public 
metodeja. Tälle löytyy hyvä käytännön syy. Tarkastele seuraavaa luokkahierarkiaa: 
 

#socialSecurityNumber : string
Person

Student Teacher Administrator Clerk

AdultStudent
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Tässä esimerkissä suunnitelija tai toteuttaja on halunnut tehdä sosiaaliturvatunnus –attribuutista 
protected –suojatun helpottaakseen toteutusta. Koska suojaus on protected, missä tahansa Person –
luokan aliluokkien metodeissa voidaan asettaa, lukea ja muokata sosiaaliturvatunnus –tiedon arvoja. 
Näin koodarin ei ole tarvinnut suunnitella ja toteuttaa metodia SetSocialSecurityNumber ja lisätä 
sen kutsua jokaiseen aliluokkaan, jossa sosiaaliturvatunnuksen arvoa halutaan asettaa tai muuttaa. 
Tämä (voi ja todennäköisesti) johtaa kuitenkin ennemmin tai myöhemmin ongelmiin. Nimittäin sos. 
turvatunnuksella on tietty muoto. Ensin tulee syntymäaika muodossa ppkkvv, sitten viiva (”-”) ja 
sen jälkeen kolme numeroa, ja lopuksi tarkistusmerkki (numero tai kirjain). Tarkistusmerkki 
lasketaan tietyn kaavan mukaan. Nyt niiden kehittäjien, jotka tekevät Person –luokkien aliluokkia, 
on itse koodattava nämä tarkistukset asettaessaan sosiaaliturvatunnuksen arvoa. Jos näitä 
tarkistuksia ei koodata tai ne koodataan väärin (niinkuin joskus tulee tehtyä...), tämä tärkeä tieto-
ominaisuus ei aina sisälläkään oikeellista dataa olioissa. Lisäksi, asiat muuttuvat ajan myötä. 
Mainitsin tuossa erotinmerkin olevan viivan. Asiahan ei kuitenkaan näin ole. Viivaa käytetään 
silloin kun henkilö on syntynyt 1900 –luvulla. 1800 –luvulla syntyneiden erotinmerkki onkin ”+”. 
2000 –luvulla syntyneiden erotinmerkki on ”A”. Jos koodari ei luokkaansa toteuttaessaan ole tätä 
tiennyt, vaan kovakoodannut erotinmerkiksi viivan, koodi ei enää toimikaan jos henkilö onkin 
syntynyt 1800- tai 2000 –luvulla! Näin joudutaan vuosi 2000 –tyyppisiin ongelmiin – koodi joka 
joskus toimi (ehkä tarkistettiinkin toimivaksi) ei enää toimikaan. Joudutaan etsimään kaikki ne 
paikat, joissa koodi on virheellistä ja korjaamaan se. Korjaus voidaan lisäksi tehdä joskus oikein, 
joskus väärin. Joka johtaa taas hankalasti havaittaviin ja korjattaviin virheisiin (”.. kyllä me tämä jo 
korjattiin ... ??!!”). 
 
Lisäksi tällainen koodi rikkoo erästä hyvin perustavaa laatua olevaa ohjelmistokehityksen 
periaatetta – samaa koodia ei kirjoiteta kahdesti; koodia ei kopioida. Koodi kirjoitetaan kerran ja 
sitä käytetään sen jälkeen useammasta paikasta käsin kutsumalla funktiota tai metodia, joka 
toiminnallisuuden toteuttaa. Perinnässä on siis kysymys myös uudelleenkäytöstä – 
uudelleenkäytetään jo kerran toteutettua koodia. Jos kaikki koodi olisi aina kirjoitettu 
oliopohjaisesti, päivämäärät olisi aina käsitelty käyttäen hyväksi DateTime (tms) – luokkaa, ja 
kaikki päivämäärien ja kellonaikojen käsittely olisi yhdessä ainoassa luokassa. Vuosi 2000 – 
ongelman ratkaisu olisi siis ollut hyvin yksinkertainen – yhden ainoan luokan koodin korjaaminen 
toimimaan myös 2000 – luvulla oikein. Sen sijaan Y2K – ongelma työllisti armeijoita koodareita 
ympäri maailmaa – joka tietysti sekin oli ihan kiva niille jotka siitä saivat maksun. 
 
Koska on hyvin vaikeaa ennakoida, milloin jonkin tietoarvon muuttamiseen syntyy joitakin sääntöjä 
tai olemassa olevat säännöt muuttuvat, on aina parasta määritellä luokkahierarkioissa(kin) 
attribuutit privaateiksi ja tehdä niiden lukemiseen ja muuttamiseen metodit – näin sääntöjen 
muuttaminen ja tekeminen on hyvin yksinkertainen toimenpide. 
 
Huomaa vielä lopuksi, että kantaluokan (josta peritään) destruktori eli hajoitin on merkitty 
virtuaalimetodiksi avainsanalla virtual (kts. Vehicle – luokan esittely). Tämä on erittäin tärkeää 
tehdä aina, jos luokasta on tarkoitus tehdä aliluokkia. Ja koska koskaan ei voi tietää milloin joku 
tekee luokasta aliluokkia3, hajoittimesta on aina syytä tehdä virtuaalinen. Syy tähän selviää 
dynaamisen muistinhallinnan yhteydessä. Nyt riittää, että uskot vaan; totta se on! 
 
Luvussa on käytetty seuraavia lähteitä: 
Thinking In C++, Volume 2: Practical Programming. Bruce Eckel 
Thinking in C++, 2nd ed. Volume 1. Bruce Eckel. 
Symbian OS C++ for Mobile Phones. Harrison et al. 
                                                 
3  On toki mahdollista estää aliluokkien tekeminen luokasta piilottamalla kaikki sen konstruktorit private –suojauksen 
alle. Näin aliluokkia ei voida tehdä, ja periaatteessa destruktorikin voidaan jättää ei-virtuaaliseksi. 
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7. Dynaaminen muistinhallinta ja poikkeuksien hallinta 
 

7.1. Dynaaminen muistinhallinta 
 
Jokainen tietokoneohjelma tarvitsee käyttöönsä tietokoneen muistia - erityisesti ohjelmassa 
käytettäviä muuttujia varten. Ohjelman käyttämä muisti voidaan varata jostakin seuraavasta 
kolmesta muistialueesta: 
 

1. Staattisesta alueesta (static area) 
2. Pinomuistista ([runtime] stack) 
3. Kekomuistista (heap). 

 
Staattiseen alueeseen tallennetaan ohjelman globaalit ja paikalliset staattiset muuttujat, jotka ovat 
olemassa samassa muistipaikassa koko ohjelman suorituksen ajan. Pinomuistista varataan 
automaattisesti tilaa paikallisille muuttujille ja muisti myös vapautetaan automaattisesti. 
Esimerkiksi funktion paikalliset muuttujat lakkaavat olemasta, kun funktiosta palataan. Myös 
kekomuistista varataan tilaa dynaamisesti, mutta ainoastaan ohjelmoijan käskystä; tätä kutsutaan 
dynaamiseksi muistinvaraukseksi (dynamic memory allocation). Muistin vapauttamisen yhteydessä 
varattu muistialue palautetaan takaisin kekoon, josta se voidaan varata uuteen käyttöön.  
 
Merkittävin ero dynaamisessa muistinvarauksessa Java- ja C++ -kielien välillä on muistin 
vapauttamisessa. Java -ohjelmoija päättää itse ainoastaan muistinvarauksesta ja Javan roskien 
kerääjä huolehtii siitä, että varattu käyttämätön muisti palautetaan takaisin kekoon. Sen sijaan C++ -
ohjelmoija on itse vastuussa varaamansa muistin vapauttamisessa: ellei ohjelmoija vapauta 
varaamaansa muistia, jää muistialue varatuksi ohjelman päättymiseen saakka huolimatta siitä, että 
se ei enää ole käytössä. Tätä sanotaan muistivuodoksi (memory leak), joka onkin yksi yleisimpiä 
virheitä C++ -ohjelmissa. 
 

7.1.1. Muuttujien ja olioiden dynaaminen luominen 

C-ohjelmassa varataan kekomuistia kirjastofunktioilla malloc() ja calloc(), jotka antavat 
ohjelmoijan käyttöön pyydetyn tavumäärän kokoisen yhtenäisen muistialueen ja palauttavat 
osoittimen varattuun muistiin. Näin varattu muisti on vapautettava kirjastofunktiolla free(). Tämä 
menettely ei kuitenkaan sovellu hyvin C++ -ohjelmointiin, koska on voitava luoda myös uusia 
olioita. Kun C++ -ohjelmassa luodaan olio, sille varataan ensiksi muistista tila ja toiseksi kutsutaan 
luokan konstruktoria, joka alustaa muistin niin, että olio on asianmukaisessa tilassa luomisen 
jälkeen. Näin ollen pelkkä muistinvaraaminen ei enää riitä olio-ohjelmoinnissa. Myös olion 
tuhoaminen voi vaatia muitakin toimenpiteitä kuin varatun muistin vapauttamisen. Tämän vuoksi 
C++ -kielessä on käytössä operaattorit new ja delete, joita tulisi aina käyttää C++ -ohjelmoinnissa 
dynaamiseen muistinvaraukseen ja -vapauttamiseen. Myös olioiden luominen poikkeaa C++ -
kielessä Javasta: Javan kaikki oliot luodaan dynaamisesti kekomuistiin; C++ :ssa ohjelmoija voi 
valita luodaanko olio staattiseen, pinomuistiin vai dynaamisesti kekoon. Mikäli olio tai muuttuja 
luodaan pinomuistiin (kuten paikalliset muuttujat), se tuhoutuu myös automaattisesti ilman eri 
toimenpiteitä ohjelmoijan taholta. Sen sijaan new -operaattorilla luodut oliot ja muuttujat on aina 
ohjelmoijan vapautettava delete- operaattorilla. 
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Operaattori new palauttaa varatun muistin osoitteen ja on siten tietotyypiltään osoitin varattavan 
olion tai muuttujan tyyppiin. Esimerkiksi, kun ohjelmassa halutaan varata dynaamisesti 
kokonaislukumuuttuja ja antaa sille arvo -314, tämä tapahtuu seuraavasti: 
 
 
int *luku = 0; // Osoitinmuuttuja, alustetaan nollaksi 
luku = new int; // Dynaaminen muistinvaraus kekomuistista 
 
*luku = -314; // Sijoitus muuttujaan 
 
if( *luku < 0) 
{ 
// Tehdään muuttujalla jotain 
} 
 
delete luku; // Muuttujaa ei enää tarvita–vapautetaan muisti 
luku = 0; // Sijoitetaan osoitin taas nollaksi jne … 

 
Varattava muuttuja olisi voitu alustaa arvolla luomisen yhteydessä seuraavasti: 
 
… 
luku = new int(-314); // Dynaaminen muistinvaraus kekomuistista ja alustus 

… 
 
Nyt muuttujalla on heti arvo -314 ilman erillistä sijoituslausetta. 
 
Uusien olioiden luominen dynaamisesti tapahtuu vastaavasti, mutta nyt luomisen yhteydessä on 
annettava luokan johonkin konstruktoriin täsmäävä alustuslista (aivan samoin kuin olion luomisessa 
muutenkin). Oletetaan esimerkiksi, että on määritelty luokka TestiLuokka seuraavasti: 
 
  
 
class TestiLuokka 
{ 
public: 
 TestiLuokka (int i); 
 ~ TestiLuokka (); 
 
private:  
 int luku; 
}; 
 
TestiLuokka:: TestiLuokka (int i) : luku(i) 
{ 
 cout << ”Olio luotiin” << endl; 
} 
 
TestiLuokka:: ~TestiLuokka ()  
{ 
 cout << ”Olio tuhottiin” << endl; 
} 

 
 
 
 
Silloin ohjelmassa voidaan luoda luokan olio seuraavasti 
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TestClass *testClassObj = 0; 
testClassObj = new TestClass(6); 
 
// Tehdään oliolla jotakin 
 
delete testClassObj; // Oliota ei tarvita – vapautetaan muisti 
testClassObj = 0; 

 
 
Huomaa, että luotaessa olio new-operaattorilla, parametrilistaan sopivaa konstruktoria kutsutaan 
automaattisesti; samoin kutsutaan luokan destruktoria tuhottaessa olio delete-operaattorilla. Yllä 
oleva ohjelma siis tulostaa 
 
 Olio luotiin 
 … 
 Olio tuhottiin 
 … 

 

7.1.2. Dynaamiset taulukot 

 
Ohjelmissa joudutaan usein käsittelemään taulukoita, joiden kokoa ei voida ennalta tietää. Tällöin 
on kätevää käyttää dynaamista taulukon luomista. Koska C++ -kielessä taulukkoon viitataan 
taulukon alkioiden osoitintyyppisellä muuttujalla, tapahtuu esimerkiksi satapaikkaisen double -
taulukon varaaminen seuraavasti: 
 
double *lukuTaulu; // Osoitin taulukon ensimmäiseen alkioon 
lukuTaulu = new double[100]; // Taulukon varaaminen 
 
lukuTaulu[10] = 1.0;  // Luvun taulukkoon sijoittaminen jne 
 

 
Myös olioita voidaan sijoittaa taulukkoon. Tällöin oliot luodaan taulukon luomisen yhteydessä 
(vertaa Javaan!) joten luokassa on oltava oletuskonstruktori, ts. konstruktori, jonka parametrilista on 
tyhjä. Esimerkiksi käytettäessä edellä määriteltyä luokkaa TestiLuokka, koodi 
 
TestiLuokka *olioTaulu; 
olioTaulu = new TestiLuokka[3]; 

 
ei käänny, koska luokassa ei ole oletuskonstruktoria. Jos luokka kirjoitetaan muotoon 
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class TestiLuokka 
{ 
public: 
 TestiLuokka (); 
 TestiLuokka (int i); 
 ~ TestiLuokka (); 
 
private:  
 int luku; 
}; 
 
TestiLuokka:: TestiLuokka () 
{ 
 luku = 0; 
 cout << ”Olio luotiin - oletuskonstruktori” << endl; 
} 
 
TestiLuokka:: TestiLuokka (int i) : luku(i) 
{ 
 cout << ”Olio luotiin” << endl; 
} 
 
TestiLuokka:: ~TestiLuokka ()  
{ 
 cout << ”Olio tuhottiin” << endl; 
} 

 
 
 
koodi kääntyy ja tulostaa 
 
 Olio luotiin – oletuskonstruktori 
 Olio luotiin – oletuskonstruktori 
 Olio luotiin – oletuskonstruktori, 

 
koska taulukkoa luotaessa luodaan kolme oliota. Dynaamisesti varattu taulukko on myös tuhottava 
delete -operaattorilla. Taulukon tapauksessa on kuitenkin varmistettava, että koko taulukko 
tuhotaan, tämä tapahtuu kirjoittamalla delete -operaattorin perään hakasulkeet, ts. yllä olevassa 
oliotaulukkoesimerkissä 
 
TestiLuokka *olioTaulu; 
olioTaulu = new TestiLuokka[3]; 
 
… // Taulukon käsittelyä 
 
delete[] olioTaulu; // Tuhotaan taulukon oliot 

 
tuhoaa kaikki kolme oliota taulukosta. Sen sijaan  
 
 delete olioTaulu; 

 
tuhoaisi ainoastaan taulukon ensimmäisen olion. 

7.1.3. Dynaamiset tietorakenteet 

Dynaamista muistinvarausta käytetään tyypillisesti toteuttamaan dynaamisia tietorakenteita, kuten 
linkitettyjä listoja, puurakenteita jne. Tietorakenteiden toteuttamista Java-kielellä on käsitelty jo 
Tietorakenteet -kurssissa, joten erilaisten dynaamisten tietorakenteiden ohjelmallinen toteuttaminen 
on tuttua. C++ -ohjelmoijan on kuitenkin muistettava itse ohjelmallisesti tuhota dynaamisesti 
varatut tietoalkiot, kun rakenne tuhotaan. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että rakenteen toteuttavan 
luokan destruktori on vastuussa muistin vapauttamisesta. Seuraavassa esimerkissä toteutetaan 
yksinkertainen binääripuu, joka sisältää kokonaislukuja niin, että kunkin solmun vasen haara 
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sisältää pienempiä ja oikea haara suurempia lukuja kuin solmussa oleva arvo. Jos puuhun sijoitetaan 
esimerkiksi arvot 200, 400, -100, 140, 450 ja 350, muodostuu rakenne  
  
Puun solmun tietorakenteeksi tarvitaan siis luokka, jossa on jäsenmuuttujat kokonaislukuarvolle 
sekä osoittimet vasemmalla ja oikealle haaralle. Lisäksi tarvitaan asetusfunktiot näille jäsenille. 
Näin saadaan luokka 
 
class TreeNode{ 
public: 
 TreeNode(int i); 
 TreeNode(const TreeNode &tn); 
 ~TreeNode(){}; 
 
 TreeNode *getLeft() const; 
 TreeNode *getRight() const; 
 
 void setLeft(TreeNode *leftNode); 
 void setRight(TreeNode *rightNode); 
 
 int getContent() const; 
  
private: 
 int content; 
 TreeNode *left; 
 TreeNode *right; 
}; 
 
TreeNode::TreeNode(int i) :content(i){ 
 left = 0; 
 right = 0; 
} 
 
TreeNode::TreeNode(const TreeNode &tn){ 
 content = tn.content; 
 left = 0; 
 right = 0; 
} 
 
TreeNode* TreeNode::getLeft() const { 
 return left; 
} 
 
void TreeNode::setRight(TreeNode *rightNode){ 
 right = rightNode; 
} 
 
TreeNode* TreeNode::getRight() const { 
 return right; 
} 
 
void TreeNode::setLeft(TreeNode *leftNode){ 
 left = leftNode; 
} 
 
int TreeNode::getContent() const{ 
 return content; 
} 

 
 
 
Varsinainen puurakenne tarvitsee ainoastaan yhden jäsenmuuttujan: puun juureen osoittavan 
TreeNode -osoittimen. Tässä luokkaan toteutetaan ainoastaan kokonaisluvun lisääminen puuhun ja 
puun tulostaminen. Kun luku lisätään puuhun, luodaan uusi TreeNode -olio dynaamisesti. Tämän 
jälkeen etsitään oliolle paikka puusta rekursiivisesti. Kun puu tulostetaan, tulostetaan rekursiivisesti 
ensin solmun vasen haara, sitten solmun kokonaislukuarvo ja lopuksi oikea haara. Näin puuhun 
sijoitetut kokonaisluvut tulostetaan järjestyksessä. Tämän esityksen kannalta olennaista on 
dynaaminen olioiden luominen ja luokan destruktorin toteutus. Koska puu sisältää dynaamisesti 
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luotuja olioita, ne on myös puun tuhoutuessa ohjelmallisesti tuhottava. Näin ollen destruktori 
toteutetaan niin, että – jälleen rekursiivisesti – tuhotaan ensin puun juuren vasen haara, sitten oikea 
haara ja lopuksi juuri. Luokan koodi voidaan kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti. 
 
class BinTree 
{ 
public: 
 BinTree(); 
 ~BinTree(); 
 
 // Funktio joka lisää solmun puuhun 
 void insert(int value); 
 
 // Funktio joka tulostaa puun 
 void printTree(); 
 
private: 
 // Osoitin puun juureen 
 TreeNode *root; 
  
 // Rekursiiviset apufunktiot 
 void insertNode(TreeNode *newNode,TreeNode *rootNode); 
 void printNodes(TreeNode *tn); 
 void destroyNodes(TreeNode *tn); 
}; 
  
 
BinTree::BinTree(){ 
 root = 0; 
} 
 
/* Destruktori tuhoaa rekursiivisesti kaikki  
puuhun dynaamisesti luodut solmut 
*/ 
BinTree::~BinTree(){ 
 destroyNodes(root); 
} 
 
/* Destruktorin rekursiivinen apufunktio 
hoitaa varsinaisen tuhoamisen 
*/ 
void BinTree::destroyNodes(TreeNode *tn){ 
  
     if(tn != 0){ 
 // Tuhoa vasen haara 
 destroyNodes(tn->getLeft()); 
 // Tuhoa oikea haara   
           destroyNodes(tn->getRight()); 
// Tuhoa solmu 
 delete tn; 
      } 
} 
 
/* 
Puun tulostus 
*/ 
void BinTree::printTree() 
{ 
 printNodes(root); 
} 
 
/* 
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Tulostuksen rekursiivinen apufunktio 
*/ 
void BinTree::printNodes(TreeNode *tn) 
{ 
 if(tn != 0) 
 { 
    printNodes(tn->getLeft()); 
               cout << "Arvo = " << tn->getContent() << endl; 
               printNodes(tn->getRight()); 
 } 
} 
 
  
 
/* Funktio luo uuden TreeNode –olion 
ja lisää sen puuhun oikealle paikalle 
*/ 
void BinTree::insert(int value) 
{ 
     // Luodaan uusi solmu 
     TreeNode *newNode = new TreeNode(value); 
     insertNode(newNode,root); 
} 
 
/* Puuhun lisäämisen rekursiivinen apufunktio. 
  Etsii kohdan johon lisätään 
*/ 
void BinTree::insertNode(TreeNode *newNode, 
                         TreeNode *rootNode){ 
 if(newNode != 0) 
 { 
     if( rootNode != 0){ 
  int value = newNode->getContent(); 
   if(value < rootNode->getContent()){ 
  /* Arvo oli pienempi –  
                       lisätään vasemmalle puolelle */ 
  if( rootNode->getLeft() != 0) { 
   /* Paikka ei ollut vapaa –  
                              jatketaan etsintää */ 
   insertNode(newNode,rootNode->getLeft()); 
  } 
  else{ 
   // Paikka oli vapaa – lisätään 
   rootNode->setLeft(newNode); 
   } 
  } 
  else{ 
  /* Arvo oli pienempi – lisätään oikealle puolelle */ 
   if( rootNode->getRight() != 0){ 
   /* Paikka ei ollut vapaa – jatketaan etsintää */ 
         insertNode(newNode,rootNode->getRight()); 
   } 
   else { 
   // Paikka oli vapaa – lisätään 
         rootNode->setRight(newNode); 
   } 
  } 
         } 
         else{ 
  // rootNode == 0 vain jos puu tyhjä 
  root = newNode; 
         } 
           } 
} 

 
 
Tässä siis funktio insert luo dynaamisesti uuden solmun, joka on ohjelmallisesti tuhottava puun 
tuhoutuessa, muussa tapauksessa ohjelmassa tapahtuu muistivuoto. Tämän vuoksi luokan 
destruktorissa kutsutaan funktiota destroyNodes, joka käy rekursiivisesti puun läpi ja tuhoaa 
jokaisen solmun.  
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7.1.3.Muistinvarauksen epäonnistumisesta 

Mikäli muistia yritetään varata suuria määriä, saattaa käytettävissä oleva muisti loppua. Yleensä 
tämä tapahtuu jonkin ohjelmointivirheen seurauksena, varataan esimerkiksi muistia ikuisessa 
silmukassa tai laskuvirheestä johtuen yritetään varata muistia enemmän kuin koneessa onkaan. 
Joskus harvoin tämä saattaa tapahtua myös ajettaessa virheetöntä ohjelmaa. C-ohjelmassa muistia 
varaavat kirjastofunktiot palauttavat tällöin muistiosoitteen 0. C++ -ohjelmassa sen sijaan heitetään 
poikkeus bad_alloc, joka periytyy C++:n standardipoikkeusluokasta exception.  Poikkeuksien 
hallintaa käsitellään tarkemmin tuonnempana.   
  

7.2.Poikkeuksien hallinta 
 
Tässä poikkeuksella (exception) tarkoitetaan ohjelmatasolla havaittavaa epänormaalia tapahtumaa, 
jollainen voi olla esimerkiksi taulukon rajojen ylitys. Poikkeuksen ei tarvitse olla virheellinen 
toiminto, ainoastaan jokin epätavallinen tapahtuma, joka voidaan havaita ohjelmatasolla. 
Useimmiten poikkeus kuitenkin liittyy johonkin ajonaikaiseen virhetilanteeseen. 
 
Virheiden käsittely liittyy olennaisesti kaikkeen ohjelmointiin. Monissa sovelluksissa 
virhetilanteiden käsittelemiseen liittyvää koodia on merkittävä osuus koko sovelluksen koodista. 
Poikkeukset muodostavat yhden – monissa tapauksissa käytännöllisimmän – mahdollisuuden 
toteuttaa virheen käsittely ohjelmassa. Poikkeuksien käsittely (exception handling) tarkoittaa 
toimenpiteitä, jotka poikkeusten havaitseminen aiheuttaa. Nykyisiin kieliin on toteutettu erilaisia 
poikkeustilanteiden käsittelymenetelmiä, jotka mahdollistavat poikkeustilanteiden paikantamisen 
(detecting) ja niistä toipumisen (recovering), kun näihin tilanteisiin on varauduttu 
ohjelmointikoodissa.  
 
Poikkeuksen käsittelyn suorittaa koodissa yleensä oma syntaktinen yksikkö, jota kutsutaan 
poikkeuksien käsittelijäksi (exception handler). Juuri tämä mahdollistaa koodin kirjoittamisen niin, 
että virheen käsittelyyn liittyvä koodi ei sotkeudu muuhun koodiin.  

7.2.1.Poikkeukset C++ :ssa 

C++ -kielessä poikkeus voi olla minkä tahansa perustietotyypin (int, double char jne.) olio tai 
jonkin määritellyn luokan olio. (Vertaa Javaan, jossa poikkeuksen on oltava Throwable -luokasta 
periytyvän luokan olio.)  C++ -kielessä poikkeuksen käsittelijä määritellään 'try-catch' - rakenteen 
catch -lohkossa: 
 
try { 
 // Koodi joka voi aiheuttaa poikkeuksen 
} 
catch (poikkeustyypin 1 määrittelevä parametri) { 
 // Koodi joka käsittelee 1. tyypin poikkeuksen 
} 
... 
catch (poikkeustyypin N määrittelevä parametri) { 
 // Koodi joka käsittelee N. tyypin poikkeuksen 
} 

 
Yllä try -lohkossa on koodi, joka voi aiheuttaa poikkeuksen ja sitä seuraavissa catch -lohkoissa 
kussakin voidaan käsitellä parametrilla määritelty poikkeus. Mikäli poikkeus sattuu, sitä verrataan 
järjestyksessä catch -lohkojen parametrityyppeihin ja ensimmäinen sopiva suoritetaan. Ellei 
poikkeusta satu, mitään catch -lohkoa ei suoriteta. Mikäli catch -lauseen parametrina käytetään 
kolmea pistettä (...) [ellipsis], se käsittelee minkä tahansa poikkeuksen. Käytettäessä useita catch -



57 

lohkoja, tällainen lohko on siis syytä kirjoittaa viimeiseksi. C++ -kielessä catch -lohko voi sisältää 
mitä tahansa laillista C++ -koodia. 
C++ -kielessä poikkeus voi virittyä ainoastaan eksplisiittisesti käyttämällä throw  -lausetta: 
 
throw [lauseke] 

 
Tällöin sanotaan, että poikkeus heitetään. Ohjelmoijalle voi usein tulla poikkeuksia oman koodin 
ulkopuolelta; tällöin ne heitetään yleensä jostakin kirjastofunktiosta. Esimerkiksi tiedostojen 
käsittelyssä voi syntyä poikkeuksia. Pelkkä throw voi esiintyä ainoastaan käsittelijässä, jolloin se 
heittää saamansa poikkeuksen edelleen. Poikkeus liitetään käsittelijään seuraavan periaatteen 
mukaan: Kun heitetty poikkeus on tyyppiä E ja catch -lohkon parametri tyyppiä X, niin lohko 
käsittelee poikkeuksen jos 
 

1. X on samaa tyyppiä kuin E 
2. X on luokan E yksikäsitteinen julkinen kantaluokka 
3. X ja E ovat osoitintyyppejä, joiden tarkoitetyypeille pätee 1 tai 2 
4. X ja E ovat referenssityyppejä, joiden tarkoitetyypeille pätee 1 tai 2 

 
Kun poikkeus virittyy try -lohkossa, sen suoritus keskeytyy välittömästi ja poikkeukselle etsitään 
sopivaa käsittelijää järjestyksessä try -lohkoon liittyvistä catch -lohkoista. Mikäli paikallisesti ei 
löydy sopivaa käsittelijää, poikkeus etenee kutsuvalle yksikölle jne. kunnes sopiva käsittelijä löytyy 
tai ohjelma kaatuu. 
 
Esimerkki. Ohjelmassa 
 
int test = 0; 
float e = 2.71828f; 
string s = "poikkeus?"; 
 
try 
{ 
 cin >> test; 
 
 if(test < 10) 
  throw test; 
 else if(test < 100) 
  throw s; 
 else 
  throw e;  
} 
catch(int i) 
{ 
 cout << "Saatiin kiinni " << i <<endl; 
} 
catch(string &str) 
{ 
 cout << "Saatiin kiinni " << str <<endl; 
}  

 
 
käyttäjän syöttämä luku määrää heitettävän poikkeuksen tyypin. Mikäli luku alle 10, heitetään 
poikkeuksena kyseinen kokonaisluku, joka käsitellään ensimmäisessä catch -lohkossa, Tässä on siis 
kysymyksessä perustietotyypin olion käyttäminen poikkeuksena. Jos taas luku on vähintään 10 
mutta pienempi kuin 100, heitetään string -luokan olio, joka otetaan kiinni toisessa catch -lohkossa. 
Huomaa, että poikkeus voidaan ottaa kiinni viitteenäkin. Mikäli syötetty luku on suurempi kuin 
100, heitetään float -tyyppinen poikkeus, joka käsittelemättömänä kaataa ohjelman. 
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7.2.2. Poikkeusten ryhmittämisestä 

Usein poikkeukset voidaan ryhmitellä luonnollisella tavalla. Tällöin kannattaa käyttää perintää 
helpottamaan poikkeustilanteiden käsittelyä. Oletetaan esimerkiksi, että jossakin kirjasto-
ohjelmassa suoritetaan aritmeettisia operaatioita, jotka voivat johtaa kolmeen eri virhetilanteeseen: 
yhteensopimattomien tyyppien operaatioon, ylivuotoon tai alivuotoon. Mikäli kirjasto voi tuottaa 
myös muita poikkeustilanteita, voi olla tarkoituksenmukaista kirjoittaa aritmeettistyyppisille 
poikkeusluokille oma kantaluokka ja periä kunkin tyypin poikkeusluokkaan tämä kantaluokka 
seuraavasti: 
    



59 

class ArithmeticError 
{ 
public: 
 ArithmeticError(){}; 
 virtual const string reason(); 
}; 
 
 
const string ArithmeticError::reason() 
{ 
 return ""; 
} 
 
class IncompatibleTypes:public ArithmeticError 
{ 
public: 
 IncompatibleTypes(const string &rStr); 
 const string reason(); 
 
private: 
 string reasonStr; 
}; 
 
 
IncompatibleTypes::IncompatibleTypes(const string &rStr) 
{ 
 reasonStr = rStr; 
} 
 
const string IncompatibleTypes::reason() 
{ 
 return reasonStr; 
} 
  
 
class Overflow:public ArithmeticError 
{ 
public: 
 Overflow(const string &rStr); 
 const string reason(); 
 
private: 
 string reasonStr; 
}; 
 
 
Overflow::Overflow(const string &rStr) 
{ 
 reasonStr = rStr; 
} 
 
const string Overflow::reason() 
{ 
 return reasonStr; 
} 
 
 
class Underflow:public ArithmeticError 
{ 
public: 
 Underflow(const string &rStr); 
 const string reason(); 
 
private: 
 string reasonStr; 
}; 
 
 
Underflow::Underflow(const string &rStr) 
{ 
 reasonStr = rStr; 
} 
 
const string Underflow::reason() 
{ 
 return reasonStr; 
} 
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 Nyt voidaan mikä tahansa aritmeettinen poikkeustilanne käsitellä yhdellä käsittelijällä riippumatta 
siitä, mistä virheestä on kysymys. Esimerkiksi koodissa 
 
try { 
  // Koodia, jossa voi tulla jokin poikkeus 
} 
catch(ArithmeticError &ae){ 
  // Poikkeuksen käsittely 
} 

 
päädytään poikkeuksen käsittelijään riippumatta siitä, mikä aritmeettinen poikkeus sattuu. Tällöin ei 
myöskään tarvitse välttämättä lisätä uusia käsittelijöitä, vaikka uusia poikkeuksia jouduttaisiinkin 
määrittelemään, kunhan ne vain peritään ArithmeticError -luokasta. Lisäksi ryhmittäminen lisää 
joustavuutta poikkeuksenkäsittelyyn. Esimerkiksi haluttaessa käsitellä erikseen 
yhteensopimattomien tyyppien aiheuttama poikkeus, mutta käsitellä yli- ja alivuototilanteet 
oletuskäsittelijällä, voitaisiin kirjoittaa 
 
try 
{ 
 // Koodia, jossa voi tulla jokin poikkeus 
} 
catch(IncompatibleTypes &it) 
{ 
 // IncompatibleTypes -poikkeuksen käsittely 
} 
catch(ArithmeticError &ae) 
{ 
 // Muiden poikkeuksien käsittely 
} 

 
 
Kun käytetään monitasoista poikkeushierarkiaa, on poikkeukset aina syytä välittää viitevälityksellä, 
kuten yllä onkin tehty. Muuten voi aiheutua ns. leikkautuminen (slicing), kun poikkeuksen 
käsittelijä ottaa kiinni kantaluokan tyyppisen poikkeuksen, mutta heitetty poikkeus onkin jonkin 
perityn luokan olio. Esimerkiksi yllä olevassa poikkeusjärjestelmässä koodi 
 
try 
{ 
 throw IncompatibleTypes("pahat tyypit!"); 
} 
catch(ArithmeticError ae) 
{ 
 cout << "Saatiin kiinni " << ae.reason() <<endl; 
} 

 
tulostaa ainoastaan 
 
 Saatiin kiinni 

 
koska poikkeuksen käsittelijälle välitetään ArithmeticError -luokan olio. Sen sijaan koodi 
 
try 
{ 
 throw IncompatibleTypes("pahat tyypit!"); 
} 
catch(ArithmeticError &ae) 
{ 
 cout << "Saatiin kiinni " << ae.reason() <<endl; 
} 
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tulostaa 
 
 Saatiin kiinni pahat tyypit! 

 
sillä nyt välitetään viite heitettävään poikkeukseen. (Tästä syystä kantaluokan funktio reason on 
määritelty virtuaaliseksi. Virtuaalisia funktioita käsitellään monimuotoisuutta koskevassa osassa.) 

7.2.3. Standardipoikkeukset 

C++ :n standardikirjastossa määritellään poikkeushierarkia, jonka jäseniä käytetään 
standardikirjaston operaatioiden poikkeustilanteiden ilmoittamiseen. Myös ohjelmoija voi vapaasti 
käyttää näitä valmiita poikkeuksia omiin tarkoituksiinsa. Tätä varten on sisällytettävä ohjelmaan 
otsikkotiedosto stdexcept. Lisäksi on otettava käyttöön standardinimiavaruus lauseella 
 
using namespace std; 
 

 
Ellei haluta kirjoittaa. 
 
 
std::exception e; 
jne. 

 
Kaikkien standardipoikkeusten juuri on luokka exception; luokalla on konstruktorien ja destruktorin 
lisäksi yksi funktio 
 
virtual const char* what() const throw() 

 
joka palauttaa poikkeusolion luonnin yhteydessä annetun merkkijonon tai jonkin 
oletusmerkkijonon, ellei luotaessa annettu merkkijonoa. Luokasta periytyvät suoraan poikkeukset 
bad_alloc (muistinvarauksen epäonnistuminen), bad_exception (odottamaton poikkeus), bad_cast 
(dynamic_cast -operaattorin heittämä poikkeus), bad_typeid (typeid -operaattorin heittämä 
poikkeus) ja ios_base::failure (io-tapahtumien poikkeusluokka). Näillä poikkeusluokilla ei ole 
standardikirjastossa aliluokkia. Muut poikkeukset jaetaan kahteen ryhmään: logic_error ja 
runtime_error. Näin ollen poikkeuksien pääkategoriat ovat:  
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exception Kaikkien C++:n standardikirjaston poikkeuksien kantaluokka. Käsittelyn 

yhteydessä voidaan kutsua what( ) -funktiota, joka palauttaa olion 

alustuksessa annetun (vapaaehtoisen) merkkijonon 

logic_error Periytyy luokasta exception. Raportoi ohjelman loogisista virheistä. Usein 

tämän luokan virhetilanteet voidaan havaita suoraan koodistakin. 

runtime_error Periytyy luokasta exception. Raportoi ohjelman ajon aikana tapahtuvista 

virheistä. Useimmiten tämän luokan virheet voidaan havaita ainoastaan 

ohjelman suorituksen aikana. 

 
Luokasta logic_error periytyvät poikkeukset ovat 
 
domain_error Käytetään ilmoittamaan jonkin esiehdon pettämisestä. 

invalid_argument Ilmoittaa funktion parametrin olevan epäkelpo. 

length_error Ilmoittaa yrityksestä luoda liian suuri olio. 

out_of_range Operaatiossa käytetty parametri on sallittujen rajojen ulkopuolella. 

 
 
Luokasta runtime_error periytyvät 
 
range_error Käytetään ilmoittamaan jonkin jälkiehdon pettämisestä. 

overflow_error Ilmoittaa aritmeettisesta ylivuodosta. 

underflow_error Ilmoittaa aritmeettisesta alivuodosta. 

 
 
Näitä luokkia voi käyttää omassa koodissa sellaisenaan, erityisesti niitä voidaan käsitellä 
suoritettaessa standardikirjaston operaatioita, esimerkiksi ohjelmassa 
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try 
{ 
  int alku = -1; 
  int loppu = 2; 
  string jono = "merkkijono"; 
  string osajono = jono.substr(alku,loppu); 
  cout << osajono << endl; 
} 
catch ( out_of_range &e )  
{ 
     cout << "Virhe: " << e.what( ) << endl; 
}; 

 
merkkijonosta yritetään ottaa osajonoa negatiivisella alkuindeksillä, joten tulostuu 
 
Virhe: invalid string position 

 
Standardipoikkeuksilla voi myös ilmoittaa oman ohjelman poikkeustilanteista tai luokkia voi periä 
omiin poikkeusluokkiin, mikäli se tuntuu tarkoituksenmukaiselta. 

7.2.4. Resurssien hallinta ja poikkeukset 

Ohjelmoijan on resursseja varatessaan huolehdittava myös niiden vapauttamisesta, elleivät ne ole 
automaattisesti vapautuvia, kuten paikalliset muuttujat. Tämä koskee erityisesti kirjoitettaessa 
poikkeuksia käyttävää koodia; tällöin on kysyttävä, vapautetaanko resurssit myös kaikkien 
poikkeustilanteiden vallitessa. Yleisimmin on kysymys dynaamisen varatun muistin 
vapauttamisesta, mutta myös muita vastaavia tilanteita joutuu kohtaamaan. Esimerkiksi fopen -
funktiota käyttäen avatut tiedostot on suljettava fclose -funktiolla jne.  
 
Oletetaan, että on kirjoitettu kokonaislukuja sisältävän pinon toteuttava luokka IntegerStack, jolle 
annetaan pinon koko luotaessa. Oletetaan edelleen, että pinoon lisätään lukuja luokan funktiolla 
push, joka voi heittää logic_error -tyyppisen poikkeuksen virhetilanteessa. Tällöin voitaisiin 
kirjoittaa koodi 
  
try 
{ 
 IntegerStack *myStack = new IntegerStack(1000); 
 myStack->push(42); 
 
 // jne 
 
 delete myStack; 
} 
catch(bad_alloc &ba) 
{ 
 cout << "Muistia ei voitu varata. " << endl; 
 return 0; 
} 
catch(logic_error &le) 
{ 
 cout << le.what() << endl; 
} 

 
Mikäli ohjelma toimii virheittä, varattu muisti vapautetaan asianmukaisesti. Jos taas muistinvaraus 
epäonnistuu, muistia ei tarvitsekaan vapauttaa, joten siltäkin osin koodi on kunnossa. Mutta jos 
pinon käsittelyfunktiot heittävät poikkeuksen (joka on siis logic_error -tyyppinen), muistia ei 
koskaan vapauteta ja ohjelmassa tapahtuu muistivuoto. Näin ollen koodia on korjattava niin, että 
varattu muisti vapautetaan joka tapauksessa. Luonnollisimmin tämän voi tehdä seuraavasti: 
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IntegerStack *myStack; 
 
try 
{ 
 myStack = new IntegerStack(1000); 
 myStack->push(42); 
 
 // jne 
} 
catch(bad_alloc &ba) 
{ 
 cout << "Muistia ei voitu varata. " << endl; 
 return 0; 
} 
catch(logic_error &le) 
{ 
 cout << le.what() << endl; 
 delete myStack; 
 throw; 
} 
 
delete myStack; 

 
Nyt pinon käsittelyn aiheuttaessa poikkeuksen, pino tuhotaan, ja saatu poikkeus heitetään edelleen 
lauseella throw. Jos taas ohjelma suoritetaan normaalisti ilman poikkeuksia, pino tuhotaan try-catch 
-lohkon jälkeen. 
 
Oma vaikeutensa aiheutuu olioiden konstruktoreissa varattavista resursseista. Mitä tapahtuu, kun 
konstruktori heittää poikkeuksen? Jollei konstruktoria suoriteta onnistuneesti loppuun, ei oliota ole 
muodostettu, eikä sen destruktoria voi myöskään kutsua edes silloin, kun on kysymys paikalliseksi 
muuttujaksi luotavasta oliosta. Näin ollen esimerkiksi koodissa 
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class ResourceTest 
{ 
public: 
 ResourceTest(int size); 
 ~ResourceTest(); 
 
private: 
 int *firstArray; 
 int *secondArray; 
}; 
 
ResourceTest::ResourceTest(int size) 
{ 
 firstArray = new int[100]; 
 
 if(size > 0) 
 { 
   secondArray = new int[size]; 
 } 
 else 
 { 
  secondArray = 0; 
  throw range_error("Mahdoton taulukon koko."); 
 } 
} 
 
ResourceTest::~ResourceTest() 
{ 
 delete[] firstArray; 
 
 if(secondArray != 0) 
  delete[] secondArray; 
} 
 
int main() 
{ 
 
 try 
 { 
  ResourceTest(-10);  
 } 
 catch(range_error &) 
 { 
  // Poikkeuksen käsittely 
 } 
 
 jne… 

  
tapahtuu muistivuoto, koska ResourceTest -olion konstruktorissa tapahtuu poikkeus eikä 
destruktoria koskaan kutsuta. Näin ollen jo varattu taulukko firstArray jää vapauttamatta. Tämä 
tilanne voitaisiin korjata helpoimmin vapauttamalla varattu resurssi jo konstruktorissa: 
 
ResourceTest::ResourceTest(int size) 
{ 
 firstArray = new int[100]; 
 
 if(size > 0) 
 { 
  secondArray = new int[size]; 
 } 
 else 
 { 
  secondArray = 0; 
  delete[] firstArray; 
  throw range_error("Mahdoton taulukon koko."); 
 } 
} 
 

Tällöin poikkeustilannekaan ei aiheuta muistivuotoa ohjelmassa. 
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7.2.5. Huomioita poikkeuksien käyttämisestä ohjelmoinnissa 

Poikkeukset ovat tehokas työkalu ohjelmoijalle, mikäli niitä käytetään asianmukaisesti. 
Poikkeuksien liiallista käyttöä kannattaa kuitenkin välttää. Esimerkiksi silloin, kun virheen 
havaitsemiskohdassa käytettävissä on riittävästi informaatiota virheen käsittelemiseksi, ei yleensä 
ole syytä heittää poikkeusta. Myöskään poikkeuksia ei kannata käyttää osana ohjelman normaalia 
suorituspolkua, vaikkapa switch-case -rakenteen vaihtoehtona. Poikkeuksenkäsittelymekanismi on 
huomattavasti tehottomampi tapa hallita ohjelman suoritusta kuin normaalit kontrollimekanismit. 
Näin ollen poikkeuksia kannattaa käyttää raportoimaan ainoastaan harvinaisia – ja jollain tapaa 
epänormaaleja – tapahtumia. Sopivalla ohjelmointitekniikalla voi myös minimoida tarvittavien try-
catch -lohkojen määrän ohjelmassa. 
 
Poikkeuksien suositeltavia käyttötapoja ohjelmassa ovat esimerkiksi seuraavat: Mikäli funktion 
kutsu epäonnistuu jonkin korjattavissa olevan syyn takia, voidaan funktiosta heittää poikkeus, jonka 
kutsuja ottaa kiinni, korjaa virheen syyn ja kutsuu funktiota uudelleen. Poikkeustyypin perusteella 
saatetaan myös päättää, voidaanko funktiota kutsua toistamiseen. Poikkeusta kiinni otettaessa on 
tarkoituksenmukaista käsitellä poikkeus mahdollisimman pitkälle kyseisessä yhteydessä, ja heittää 
tarvittaessa poikkeus edelleen. Jos olion luominen epäonnistuu, kannattaa siitä ilmoittaa heittämällä 
konstruktorista poikkeus. Sen sijaan luokan destruktori ei saisi aiheuttaa poikkeuksia, koska 
olioiden destruktoreja kutsutaan usein automaattisesti poikkeustapauksissa. 
 
Luvun laadinnassa on käytetty seuraavia lähteitä: 
Eckel Bruce: Thinking in C++ vol 1 (luku 13) ja vol 2 (luku 1) 
(ks. http://mindview.net/Books/DownloadSites/) 
Hietanen Päivi: C++ ja olio-ohjelmointi, Teknolit 1996 (luvut 12 ja 30) 
Horton Ivor: Inside C++, IT Press 2000 (luku 17) 
Stroustrup, Bjarne: The C++ Programming Language, 3rd edition 1997 AT & T  (luku 14) 
 

http://mindview.net/Books/DownloadSites/)
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8. Monimuotoisuus 
 
Monimuotoisuus (polymorfismi, polymorphism) tarkoittaa saman operaattorin tai funktion sitomista 
erilaisiin toteutuksiin tilanteesta riippuen. Olio-ohjelmoinnissa tämä tarkoittaa yleensä 
monimuotoisuutta, joka saavutetaan viestin dynaamisella sidonnalla jäsenfunktion määrittelyyn. 
Tämä mekanismi sallii muodostaa monimuotoisia muuttujia, ts. muuttujia joiden tyyppi on 
kantaluokka, mutta sen muuttujat voivat olla jonkin aliluokan olioita. C++ -kielessä tällaiset 
muuttujat ovat itse asiassa aina osoittimia tai viitteitä. Mikäli aliluokan metodi ylikirjoittaa 
kantaluokassa oleva metodin ja monimuotoisen muuttujan metodia kutsutaan, kutsu sidotaan oikean 
luokan metodiin. C++ -kielessä monimuotoisuus toteutetaan virtuaalisilla funktioilla, joihin 
perehdytään tuonnempana. 
 
Dynaaminen sidonta on data-abstraktion ja perinnän lisäksi olio-ohjelmoinnin kolmas tukijalka. Se 
on varsin hyödyllinen ominaisuus mm. ohjelmiston laajennettavuuden kannalta. Kun muodostetaan 
uusia luokkia, kantaluokkien koodiin ei tarvitse tehdä perustoiminnoissa muutoksia. Esimerkiksi 
olion tulostaminen tapahtuu dynaamisen sidonnan avulla aina oikein, vaikka perusluokka ei 
sisältäisikään tulostusmahdollisuutta uudelle luokalle, koska ohjelmassa kutsutaan oikean luokan 
tulostusmetodia silloinkin, kun olioon viittaava muuttuja olisi kantaluokan tyyppinen. Dynaaminen 
sidonta tapahtuu luonnollisesti ohjelman suorituksen aikana (muuten ei mahdollista tietää, minkä 
tyyppiseen olioon muuttuja viittaa), joten se on tehottomampaa kuin staattinen, käännösaikana 
tapahtuva sidonta. Tästä syystä C++ -kielessä sidonta ei automaattisesti ole dynaamista (kuten 
Javassa), vaan ohjelmoija voi itse säätää, mitkä luokan jäsenfunktiot sidotaan dynaamisesti.  
 
Yleensä oliohierarkian kantaluokka kannattaa suunnitella niin, että se sisältää täsmälleen kaikkien 
aliluokkien tarvitsemat operaatiot. Joissakin tapauksissa tällainen kantaluokka on niin yleistä 
muotoa, ettei siitä ole tarkoituksenmukaista muodostaa olioita. Tällöin luokasta voidaan tehdä 
abstrakti luokka, josta ei voi luoda instansseja. C++:n abstrakti luokka sisältää ainakin yhden 
puhtaasti virtuaalisen funktion. Tällöin luokasta ei voi luoda instanssia. Tyypillinen esimerkki 
tämänkaltaisesta tapauksesta olisi ohjelma, jossa käsiteltäisiin yksinkertaisia tasokuvioita. Kaikilla 
tasokuvioilla on pinta-ala ja kaikki tarvitsevat metodin, joka piirtää kuvion näytölle. Muut 
ominaisuudet saattavat vaihdella kuvion tyypistä riippuen; tässä tapauksessa voisi olla 
tarkoituksenmukaista määritellä abstrakti kantaluokka, jossa on jäsenmuuttuja kuvaamaan pinta-
alaa ja metodi piirtämiselle. Kutakin tasokuviotyyppiä kohti kirjoitettaisiin oma luokka, joka perii 
kantaluokan ja ylikirjoittaa piirtometodin. 

8.1. Virtuaaliset funktiot 
 
Tutkitaan seuraavaa ohjelmaa, jossa luokka Cat perii luokan Animal. Luokassa ylikirjoitetaan 
funktio sound. Luokan ulkopuolella on määritelty funktio  
 
void speak(Animal& a),  

 
joka ottaa parametrinaan siis Animal –luokan olion referenssin. Pääohjelmassa luodaan Cat –luokan 
olio kutsutaan funktiota speak() tämä olio parametrina.  
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#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class Animal { 
public: 
void sound() const;  
}; 
 
void Animal::sound() const{ 
 cout << "Animal::sound" << endl; 
} 
 
class Cat : public Animal { 
public: 
  void sound() const;  
}; 
 
void Cat::sound() const { 
  cout << "Miau!" << endl; 
  } 
 
void speak(Animal& a) { 
   a.sound(); 
} 
 
int main() { 
  Cat garfield; 
  speak(garfield);  
  return 0; 
} 

 
 
Ohjelma tulostaa 
 
 Animal::sound 

 
mikä ei ole luultavasti tarkoituksenmukaista. Mikäli halutaan ohjelmassa kutsuttavan Cat -luokan 
sound -funktiota, on Animal -luokan funktio sound() muutettava virtuaaliseksi seuraavasti: 
 
class Animal { 
public: 
  virtual void sound() const;  
}; 

 
Tällöin muuttujan, joka on referenssi tai osoitin Animal -olioon, funktio sound sidotaan 
dynaamisesti muuttujan todellisen luokan jäsenfunktion toteutukseen ja ohjelma tulostaa 
 
 Miau! 

 
Ohjelma toimisi vastaavasti myös, jos funktion speak parametri muutettaisiin osoitintyyppiseksi. 
Pääohjelmassa on tällöin luonnollisesti annettava olion osoite parametrina: 
 
void speak(Animal* a) { 
  a->sound(); 
} 
 
int main() { 
  Cat garfield; 
  speak(&garfield); 
  return 0; 
} 

 
Huomaa, että muutettaessa ohjelma muotoon 
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void speak(Animal a) { 
  a.sound(); 
} 
 
int main() { 
  Cat garfield; 
  speak(garfield); 
  return 0; 
} 

 
tulostuu 
 
 Animal::sound 

 
huolimatta funktion sound virtuaalisuudesta, koska nyt parametria ei välitetä viitteenä, vaan oliosta 
tehdään kopio, joka on Animal -luokan olio: tässä tapauksessa kutsutaan luonnollisesti Animal -
luokan funktiota sound. 
  
Funktion virtuaalisuus säilyy läpi koko luokkahierarkian. Näin ollen funktio on määriteltävä 
ainoastaan kantaluokassa virtuaaliseksi ja se säilyttää silti virtuaalisuutensa kaikissa luokissa, jotka 
perivät kantaluokan. Esimerkiksi kaikissa Cat -luokan lapsiluokissa funktio sound on virtuaalinen, 
vaikka sitä ei erikseen määritelläkään virtuaaliseksi Cat -luokassa. 
 
  

8.2. Puhtaasti virtuaaliset funktiot ja abstraktit luokat 
 
Yleensä luokkahierarkian kantaluokka kannattaa kirjoittaa niin, että se sisältää ainoastaan kaikkien 
siitä periytyvien luokkien yhteiset ominaisuudet. Tällöin luokasta voi muodostua niin yleinen, ettei 
siitä ole tarkoituksenmukaista luoda olioita. Siinä tapauksessa luokasta voidaan tehdä abstrakti 
luokka, mikä C++ -kielessä tapahtuu sisällyttämällä luokkaan ainakin yksi puhtaasti virtuaalinen 
funktio. Puhtaasti virtuaalisen funktion jälkeen kirjoitetaan luokan esittelyssä =0 eikä sitä yleensä 
implementoida. Puhtaasti virtuaaliselle funktiolle voidaan kirjoittaa toteutus, mikäli halutaan, mutta 
olioita ei silti voida luokasta luoda. Virtuaalisen funktion sisältävästä (= abstraktista) luokasta ei voi 
luoda olioita; jokaisen ei-abstraktin aliluokan on ylikirjoitettava abstraktin luokan puhtaasti 
virtuaaliset funktiot. Edellä esiintyneen esimerkin Animal -luokasta olisi voitu tehdä abstrakti 
kirjoittamalla funktio sound puhtaasti virtuaaliseksi seuraavasti: 
 
class Animal { 
public: 
  virtual void sound() const = 0;  
}; 

 
Nyt Animal -luokasta ei voi muodostaa oliota ja esimerkiksi edellisen kappaleen viimeinen 
ohjelmaversio 
 
void speak(Animal a) { 
  a.sound(); 
} 
 
int main() { 
  Cat garfield; 
  speak(garfield); 
  return 0; 
} 

 
ei käänny. Muut versiot toimivat sen sijaan kuten aiemminkin. 
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Usein abstrakti luokka kuvaa ainoastaan rajapinnan, jonka kaikkien luokasta periytyvien luokkien 
on toteutettava, koska jokaisessa aliluokassa on puhtaasti virtuaaliset funktiot implementoitava, 
mikäli aiotaan luoda näiden luokkien olioita. Tällä tavoin voidaan abstraktilla kantaluokalla 
pakottaa tietynlainen suunnittelumalli käyttöön. Rajapintaohjelmointia käsitellään kattavammin 
moniperinnän yhteydessä. 
 
Huomaa, että abstraktin kantaluokan käyttäminen myös varmistaa sen, että funktioiden parametrina 
välitettävien olioiden yhteydessä käytetään aina monimuotoisuutta, koska abstraktista luokasta 
voidaan välittää ainoastaan osoitin tai viite. Esimerkiksi jo yllä mainittu Animal -olion välittäminen 
funktiolle speak parametrina ei mene kääntäjästä läpi.   
 

8.3. Virtuaaliset funktiot konstruktorissa 
 
Luokan konstruktorifunktio ei luonnollisestikaan voi olla virtuaalinen. Konstruktori voi kuitenkin 
sisältää virtuaalisten jäsenfunktioiden kutsuja; näiden käyttäytymiseen paneudutaan nyt lyhyesti. 
 
Muistetaan, että luotaessa luokan oliota, sen kaikkien kantaluokkien konstruktoreita kutsutaan 
järjestyksessä alhaalta ylöspäin ennen luokan konstruktorin kutsumista. Näin on tehtävä, jotta 
luokan olio tulisi asianmukaisesti muodostettua. Esimerkiksi, mikäli muutetaan aiemman esimerkin 
luokat muotoon (luokka Animal ei tässä ole enää abstrakti): 
 
 
class Animal { 
public: 
  Animal(); 
  virtual void sound() const;  
}; 
 
 
Animal::Animal() 
{ 
 cout << "Animal is alive"<<endl; 
} 
 
void Animal::sound() const 
{ 
    cout << "Animal::sound" << endl; 
} 
 
 
class Cat : public Animal { 
public: 
  Cat(); 
  void sound() const; 
}; 
 
Cat::Cat() 
{ 
 cout << "Cat is alive "<<endl; 
} 
 
void Cat::sound() const 
{ 
    cout << "Miau!" << endl; 
} 
 

  
 
niin luotaessa Cat -luokan olio pääohjelmassa 
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int main() { 
  Cat garfield; 
  return 0; 
} 

 
tulostuu 
 
Animal is alive 
Cat is alive 

 
Ensin siis kutsutaan Animal -luokan konstruktoria ja vasta sitten Cat -luokan konstruktoria. 
 
Mitä tapahtuu, jos konstruktoriin lisätään virtuaalisen sound -funktion kutsu? Luokat muuttuvat nyt 
muotoon 
 
class Animal { 
public: 
  Animal(); 
  virtual void sound() const;  
}; 
 
 
Animal::Animal() 
{ 
 cout << "Animal is alive and says"<<endl; 
 sound(); 
} 
 
void Animal::sound() const 
{ 
    cout << "Animal::sound" << endl; 
} 
 
 
class Cat : public Animal { 
public: 
  void sound() const; 
  Cat(); 
}; 
 
Cat::Cat() 
{ 
 cout << "Cat is alive and says"<<endl; 
 sound(); 
} 
 
void Cat::sound() const 
{ 
    cout << "Miau!" << endl; 
} 

 
Kun Cat -luokan olio luodaan, kutsutaan ensin Animal -luokan konstruktoria, jossa on virtuaalisen 
sound -funktion kutsu. Konstruktorin sisällä käytetään virtuaalisuudesta huolimatta aina ko. luokan 
funktiota: Animal -luokan konstruktorissa kutsutaan siis Animal -luokan sound -funktiota. Siis 
ohjelma 
 
int main() { 
  Cat garfield; 
  return 0; 
} 

 
tulostaa 
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Animal is alive and says 
Animal::sound 
Cat is alive and says 
Miau! 

 
 

8.4. Virtuaaliset destruktorit 
 
Luokan konstruktori ei siis koskaan voi olla virtuaalinen. Sen sijaan destruktori voi ja usein sen on 
syytäkin olla virtuaalinen. Destruktori toimii päinvastoin kuin konstruktori: kun olio tuhotaan, ensin 
kutsutaan sen oman luokan destruktoria ja sitten sen yläluokan destruktoria jne., kunnes päästään 
luokkahierarkian kantaluokan destruktoriin.  
 
Lisätään yllä olevan esimerkin luokkiin destruktorit: 
 
class Animal { 
public: 
  Animal(); 
  ~Animal(); 
  virtual void sound() const;  
}; 
 
Animal::~Animal() 
{ 
 cout << "Animal died"<<endl; 
}  
 
jne. 
 
class Cat : public Animal { 
public: 
  Cat(); 
  ~Cat(); 
  void sound() const; 
}; 
 
  
 
Cat::~Cat() 
{ 
 cout << "Cat died"<<endl; 
} 
 
jne. 

 
 
Nyt ohjelma 
 
int main() { 
  Cat garfield; 
  return 0; 
} 

 
tulostaa vielä lopuksi 
 
 Cat died 
 Animal died 

 
sillä ohjelman loppuessa Cat -olio tuhotaan, jolloin kutsutaan ensin Cat -luokan destruktoria ja 
sitten Animal -luokan destruktoria. 
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Kun luokkaa käytetään luokkahierarkian kantaluokkana, on erittäin tärkeää määritellä sen 
destruktori virtuaaliseksi, jotta oliota tuhottaessa kutsuttaisiin oikean luokan destruktoria. Erityisesti 
tämä koskee dynaamista muistinhallintaa, esimerkiksi yllä Animal -luokan destruktori ei ole 
virtuaalinen. 
 
int main() { 
  
  Animal* animalPointer; 
  animalPointer = new Cat(); 
  delete animalPointer; 
 
  return 0; 
} 

 
Ohjelma tulostaa seuraavaa: 
 
Animal is alive and says 
Animal::sound 
Cat is alive and says 
Miau! 
Animal died 

 
Tästä huomataan, että Cat -luokan konstruktoria kutsuttiin asianmukaisesti oliota luotaessa, mutta 
oliota tuhottaessa kutsuttiin ainoastaan Animal -luokan destruktoria, koska tuhottavan olion osoitin 
viittasi luokkaan Animal. Mikäli aliluokan oliota luotaessa varattaisiin dynaamisesti muistia, joka 
vapautetaan yleensä luokan destruktorissa, se jäisi tällaisessa tapauksessa vapauttamatta. Jos 
Animal -luokan destruktori muutetaan virtuaaliseksi: 
 
class Animal { 
public: 
  Animal(); 
  virtual ~Animal(); 
  virtual void sound() const;  
}; 

 
 
tulostuisi  
 
Animal is alive and says 
Animal::sound 
Cat is alive and says 
Miau! 
Cat died 
Animal died 

 
joten nyt kutsutaan oikean luokan destruktoria. Virtuaalisten funktioiden kutsut destruktorissa 
toimivat kuten konstruktorissakin. 
 
  

8.5. Tyyppimuunnoksista 
 
Edellä olevissa ohjelmaesimerkeissä on käytetty tyyppimuunnosta välitettäessä Cat -luokan olion 
viite (tai osoitin) funktiolle, jonka parametri on Animal -luokan viite (tai osoitin). Tässä tapauksessa 
tehdään tyyppimuunnos luokkahierarkiassa ylöspäin (upcasting), mikä ei yleensä aiheuta ongelmia 
ohjelmassa. Sen sijaan pakotettu tyyppimuunnos alaspäin luokkahierarkiassa (downcasting) voi 
johtaa monenlaisiin ongelmatilanteisiin. Lisätään esimerkiksi Cat -luokkaan 
merkkijonojäsenmuutttuja food, joka alustetaan olion konstruktorissa (tätä varten on sisällytettävä 
ohjelmaan otsikkotiedosto string). Luokka Cat muuttuu siis seuraavasti: 
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class Cat : public Animal { 
public: 
  Cat(); 
  ~Cat(); 
  void sound() const; 
  void printFood() const; 
private: 
 string food; 
}; 
 
Cat::Cat(){ 
 food = "Fish"; 
 cout << "Cat is alive and says"<<endl; 
 sound(); 
} 
 
void Cat::printFood() const{ 
  cout << food << endl; 
} 
jne. 

 
Lisätään vielä ohjelmaan funktio eat(Cat* c) ja muutetaan pääohjelma muotoon: 
 
void eat(Cat *c) 
{ 
 c->printFood(); 
} 
 
int main() { 
  
  Animal* anAnimal; 
  anAnimal = new Animal(); 
 
  Cat *ACat; 
  ACat = (Cat*)anAnimal; 
  eat(ACat); 
 
  delete anAnimal; 
  return 0; 
} 

 
Nyt ohjelmassa tapahtuu pakotettu tyyppimuunnos Animal – luokasta Cat – luokkaan. Ohjelma 
kääntyy, mutta ajettaessa funktiota eat, yritetään Animal -luokan oliosta etsiä jäsenmuuttujaa food, 
jota siellä ei ole. Näin ollen tapahtuu ajonaikainen virhe (joka ei tässä tapauksessa kaada ohjelmaa, 
mutta mitään ei myöskään tulostu). Tämänkaltainen ohjelmointivirhe voi kuitenkin yleensä 
aiheuttaa arvaamattomia seurauksia. Siksi pakotettuja tyyppimuunnoksia tulisi välttää ja käyttää 
monimuotoisten luokkien ja niiden aliluokkien tyyppimuunnoksiin dynamic_cast – operaattoria, 
joka tarkastaa ajonaikaisesti, onko tyyppimuunnos sallittu ja palauttaa arvon 0, mikäli näin ei ole. 
Operaattorin muoto on: 
 
dynamic_cast<T *>(objectPointer); 

 
Tässä muunnetaan objectPointer tyypin T osoittimeksi. Esimerkiksi edellä oleva ohjelma voitaisiin 
kirjoittaa muotoon: 
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int main() { 
  
  Animal* anAnimal; 
  anAnimal = new Animal(); 
 
  Cat *ACat; 
  ACat =  dynamic_cast<Cat *>(anAnimal); 
 
  if(ACat != 0) 
 eat(ACat); 
  
  delete anAnimal; 
  return 0; 
} 

Nyt operaattori dynamic_cast varmistaa, että tyyppimuunnos ei ole sallittu, joten ACat saa arvon 0 
ja funktiota eat ei ohjelmassa kutsuta. Sen sijaan ohjelmassa 
 
int main() { 
  
  Animal* anAnimal; 
  anAnimal = new Cat(); 
 
  Cat *ACat; 
  ACat =  dynamic_cast<Cat *>(anAnimal); 
 
  if(ACat != 0) 
 eat(ACat); 
  
  delete anAnimal; 
  return 0; 
} 

  
 
tyyppimuunnos on sallittu, koska anAnimal viittaa itse asiassa Cat –luokan olioon. Tässä 
tapauksessa funktiota eat kutsutaan. Operaattorin toiminta vaatii ns. RTTI (Run-Time Type 
Information) -tiedon ylläpitoa, joka ei kaikissa kääntäjissä ole oletuksena päällä. Visual Studio.NET 
issä tiedon saa kytkettyä päälle valitsemalla valikosta Project -> Properties  valintaikkunasta  
Configuration Properties -> C/C++ -> Language -> Enable Run-Time Type Info.  
 
Mainittakoon lopuksi, että myös operaattorit voidaan määritellä virtuaalisiksi samaan tapaan kuin 
funktiotkin. Tässä operaattoreita ei kuitenkaan tarkemmin käsitellä. 
 
Luvussa on käytetty lähteinä seuraavia teoksia: 
Eckel Bruce: Thinking in C++ vol 1  
(ks. http://mindview.net/Books/DownloadSites/) 
Hietanen Päivi: C++ ja olio-ohjelmointi, Teknolit 1996 (luvut 12 ja 30) 
Stroustrup, Bjarne: The C++ Programming Language, 3rd edition 1997 AT & T  (luku 14) 
 

http://mindview.net/Books/DownloadSites/)
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9. Moniperintä rajapintaperiytymisenä 
 
Tässä tutoriaalissa tarkastellaan moniperintää (multiple inheritance) yleisellä tasolla, jonka jälkeen 
tarkastellaan erityisesti sitä, miten moniperintä toteutetaan rajapintaperiytymisenä C++ -
ohjelmointikielellä. Lukijan oletetaan tietävän perusasiat luokista sekä luokkien ominaisuuksista 
(attribuutit, metodit, jne) sekä periytymisestä. 

9.1. Moniperinnästä 
Joskus suunniteltaessa luokkarakennetta esiin tulee tarve periä useammasta yläluokasta. Esimerkiksi 
tehtäessä järjestelmää jolla voidaan mallintaa ajoneuvoja, huomataan että amfibioajoneuvo voisi 
kätevästi periä sekä auton että veneen ominaisuuksia. 
 

+Käänny(){sequential}
-polttoaineTyyppi

Auto

+Käänny(){sequential}
-potkureidenLkm

Vene

Amfibio

+RekisteriNro(){polymorphic,sequential}
+Käänny(){polymorphic,sequential}

-rekisteriNro
Ajoneuvo

 
 
Näin Amfibio kuvaa ajoneuvoa siten että se on sekä Auto että Vene – tyyppinen ja voi sekä kulkea 
maalla että vedessä. Koodina Amfibion määrittely näyttäisi tältä: 
 
class Amfibio : public Auto, public Vene { 
public: 
 void Käänny(Suunta aSuunta); 
 const string & RekisteriNro() const; 
private: 
 string rekisteriNro; 
}; 

 
Moniperintä tuottaa kuitenkin myös mahdollisia ongelmia sovelluksen käyttäytymiseen. 
Ajatellaanpa esim. ajoneuvon rekisteröintiä. Kun Amfibio – oliolta kysytään sen rekisterinumeroa, 
sillä onkin niitä itse asiassa kaksi kappaletta – rekisterinro on peritty sekä auton että veneen kautta, 
kahteen kertaan. Lisäksi autojen ja veneiden rekisterinumerot voivat olla erilaiset (Suomessa autolla 
muotoa XXX-111, veneellä X-12345). Kumpi rekisterinumero palautetaan RekisteriNro – 
metodissa? 
 
Samoin pohdittavaa toteutuksessa tulee metodien kutsujen kanssa. Sekä Autolla että Veneellä on 
Käänny – metodi (alun perin määritelty Ajoneuvo – luokassa, josta se on peritty sekä Autolle että 
Veneelle). Molemmat toteuttavat sen omalla tavallaan. Auto kääntää renkaita vasemmalle jos 
halutaan kääntää vasemmalle, Vene kääntää peräsintä. Kun kutsutaan Amfibion Käänny – metodia, 
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kumpaa pitäisi nyt tehdä – kääntää renkaita vaiko peräsintä? Molempia, varmuuden vuoksi? 
Riippuen siitä, ollaanko vedessä vai maalla, todennäköisesti. 
 
Osin näitä ongelmia voidaan ratkoa virtuaalisen perinnän kautta. Auto ja Vene perivät Ajoneuvon 
virtuaalisesti, jolloin Ajoneuvon ominaisuudet periytyvät Amfibiolle vain kerran. Kaikkia ongelmia 
tämäkään ei kuitenkaan ratkaise. Siksipä usein suunnittelun perussääntönä onkin se, että jos 
huomaat tarvitsevasi moniperintää, ensimmäiseksi oletukseksi kannattaa ottaa se, että olet tehnyt 
suunnitteluvirheen4. 
 
Moniperintää voi toki käyttää kielissä, jotka sitä tukevat (kuten C++), mutta harkiten ja varoen. 
Moniperinnän sijaan voidaan esimerkiksi käyttää delegointia. Delegoinnin käyttäminen 
moniperinnän tilalta menee ohi tämän tutoriaalin aihealueen. Delegoinnista löytyy materiaalia 
muualtakin. Sen sijaan tässä tutoriaalissa keskitytään moniperinnän sallittuun muotoon, eli sen 
käyttämisenä rajapintaperiytymisessä. 
 

9.2.  Rajapinnat ja rajapintojen periminen moniperintänä 
Moniperintä rajapintaperiytymisenä välttää edellä mainitut moninperinnän ongelmat. Tällöin 
nimittän peritään vain yksi ”oikea” luokka joka sisältää tietoa ja metodeja toteutuksineen, mutta 
muut luokat (yksi tai useampia) joista peritään, eivät. Mitä luokka sitten voi sisältää, jos se ei sisällä 
tietoa (attribuutteja) ja metodeja sekä niiden toteutusta? Tällainen luokka sisältää vain ja ainoastaan 
metodien esittelyjä mutta ei niiden toteutuksia, eikä mitään dataa. Tällaista luokkaa sanotaan 
rajapintaluokaksi (interface). Java – ohjelmointikielestä tämä saattaa olla tuttu käsite. 
 
Esimerkki moniperinnästä rajapintaperiytymisenä esiintyy seuraavassa luokkamallissa. 
PiirrosSovellus perii sekä Applicationin että PrinterObserverin. Käytetään siis moniperintää. 
 

+Run(){sequential}
+Quit(){sequential}
+HandleEvent(){sequential}

Application

+JobStarted(){polymorphic,sequential}
+JobEnded(){polymorphic,sequential}
+JobFailed(){polymorphic,sequential}

«interface»
PrinterObserver

+HandleEvent(){sequential}
+JobStarted(){sequential}
+JobEnded(){sequential}
+JobFailed(){sequential}

PiirrosSovellus

Printer1*

 
 
Application sisältää sekä dataa (jätetty pois mallista yksinkertaisuuden vuoksi) että toteutettua 
toiminnallisuutta, joka periytyy PiirrosSovellukselle. PiirrosSovellus myös uudelleen määrittelee 
perittyä toiminnallisuutta (HandleEvent). PrinterObserver on rajapintaluokka, jossa määritellään 
muttei toteuteta metodeja. Luokka näyttää koodina tältä: 
 

                                                 
4  Object-Oriented Design Heuristcs, J. Riel .Addison-Wesley, 1996. ISBN 1-201-63385-X. 
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class PrinterObserver { 
public: 
 virtual void JobStarted() = 0; 
 virtual void JobEnded() = 0; 
 virtual void JobFailed() = 0; 
}; 

 
Luokka sisältää siis vain ja ainoastaan puhtaita virtuaalimetodeja, ilman metodien toteutuksia. 
Luokan, joka perii tämän rajapinnan, on siis uudelleenmääriteltävä nämä metodit ja toteutettava ne 
(muuten perivä luokka on abstrakti, eli siitä ei voida luoda olioita, ja on tehtävä vielä uusi aliluokka 
joka jo toivottavasti toteuttaa puhtaat virtuaalimetodit). Rajapintaluokkaa ei voi instantioida, eli siitä 
ei voida tehdä objekteja ajon aikana. Jos tätä yrittää, edes käännös ei mene läpi. 
 
Rajapintaluokan tarkoituksena on siis vain kuvata rajapinta – on olemassa joukko toisiinsa liittyvää 
toiminnallisuutta, joka toteutetaan jossakin. Rajapinnan toteuttavia luokkia voi tietysti olla 
useampiakin joko samassa tai eri sovelluksissa. Tässä esimerkissä PiirrosSovellus perii sekä 
Application että PrinterObserver –luokat: 
 
class PiirrosSovellus : public Application, public PrinterObserver { 
public: 
 void HandleEvent(TEvent & aEvent); // from Application 
 void JobStarted(); // from PrinterObserver 
 void JobEnded();  // from PrinterObserver 
 void JobFailed(); // from PrinterObserver5 
// . . . 

 
PiirrosSovellus ei kärsi yllä mainituista moninperinnän ongelmista, sillä dataa ei peritä kuin yhdestä 
luokasta (ja mahdollisesti sen yläluokista, jne). Periaatteessa tietysti olisi mahdollista se, että sekä 
Application että PrinterObserver sisältäisivät sattumalta samannimisiä metodeja. Tällöin eteen tulisi 
ongelma, kumpaa aliluokissa käytettäisiin. Ongelmaa voidaan pyrkiä välttämään hyvällä 
nimeämispolitiikalla sekä käyttämällä nimiavaruuksia. 
 
Rajapintojen muut hyödyt tulevat moniperinnässä tietysti mukana ilmaiseksi. Tässä esimerkissä 
Printerin ei tarvitse tietää, minkälainen objekti haluaa tietää tulostuksen etenemisestä jotain, sille 
riittää se että objekti toteuttaa PrinterObserver – rajapinnan. Näin sovelluksessa voidaan joustavasti 
joko koodausvaiheessa, käännöksen tai ajon aikana vaihtaa konkreettinen objekti, joka seuraa 
tulostuksen etenemistä, toiseksi objektiksi (esim. alla olevaa SetObserver – metodia käyttäen). 
 
class Printer { 
public: 
 SetObserver(PrinterObserver * observer); 
protected: 
 void PrintJobCompleted(); 
private: 
 PrinterObserver * myObserver; 
}; 
 
. . .  
 
void Printer::PrintJobCompleted() { 
. . .  
 myObserver->JobEnded(); 
. . . 

9.3. Rajapintaperiytymisen käyttö 
Moniperintää rajapintaperiytymisenä käytetään Javassa, joka ei aitoa moninperintää tue. Toinen 
ympäristö, jossa tätä käytetään erittäin laajasti on Symbian– ohjelmointi. Vaikka Symbian OS:n 
                                                 
5  Hyödyllinen koodauskäytäntö on kirjata kommenttina perittyihin uudelleenmääriteltyihin (varsinkin rajapinta) 
metodeihin mistä metodi on peritty. 
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natiivi ohjelmointikieli on C++, sen luokkakirjastojen toteutus on tehty sillä tavoin että se ei tue 
moniperinnän käyttöä sovelluksia kehitettäessä. Sen sijaan tuetaan vahvasti rajapintaluokkien 
käyttöä moninperinnässä. Symbian C++ -ohjelmoinnissa rajapintaluokat nimetään 
nimeämiskäytäntöjen mukaan M – kirjaimella alkaviksi. Esimerkkinä luokka 
MBackupOperationObserver. Tämän rajapinnan avulla voidaan sovelluksen joku luokka saada 
”kuuntelemaan” backup eli varmuuskopiointitapahtumia. Käyttöjärjestelmä kertoo tällöin 
puhelimen varmuuskopiointiprosessin tapahtumista sovellukselle. Sovellus voi tällöin 
varmuuskopioinnin käynnistyessä esimerkiksi sulkea avaamansa tiedostot6, jotta niiden 
varmuuskopiointi olisi mahdollista. Kun varmuuskopiointi päättyy, sovellus voi taas avata 
tarvitsemansa tiedostot. 
 
// babackup.h, © Symbian Software Ltd 
class MBackupOperationObserver 
 { 
public: 
 enum TOperationType 
  { 
  ENone  =0x00, 
  EStart =0x01, 
  EEnd  =0x02, 
  EAbort =0x04, 
  }; 
public: 
 virtual void HandleBackupOperationEventL(const TBackupOperationAttributes& 
aBackupOperationAttributes)=0; 
 }; 

 
Luokka voi tietysti periä ja toteuttaa useammankin rajapinnan. Viimeisenä esimerkkinä edellä 
mainittu Symbian– rajapintaluokka tuotuna mukaan PiirrosOhjelma esimerkkiin: 
 

+Run(){sequential}
+Quit(){sequential}
+HandleEvent(){sequential}

Application

+JobStarted(){polymorphic,sequential}
+JobEnded(){polymorphic,sequential}
+JobFailed(){polymorphic,sequential}

«interface»
PrinterObserver

+HandleEvent(){sequential}
+JobStarted(){sequential}
+JobEnded(){sequential}
+JobFailed(){sequential}

PiirrosSovellus

«interface»
MBackupOperationObserver

 
 
class PiirrosSovellus : 
  public Application, 
  public PrinterObserver, 
  public MBackupOperationObserver 
{ 
 void HandleEvent(TEvent & aEvent); // from Application 
 void JobStarted(); // from PrinterObserver 
 void JobEnded();  // from PrinterObserver 
 void JobFailed(); // from PrinterObserver 
 void HandleBackupOperationEventL(const TBackupOperationAttributes& 
aBackupOperationAttributes);  // from MBackupOperationObserver 
// . . . 

 

                                                 
6 Tai sulkea koko sovellus, jolloin sovellustiedostojenkin varmuuskopiointi onnistuu varmimmin. Jotkut sovellukset 
eivät kuitenkaan pysähdy edes varmuuskopioinnin ajaksi, jolloin tämä ei ole mahdollista. 
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Rajapintaohjelmointi on yksi oliopohjaisen ohjelmoinnin perustekniikoita, ja sitä tulisikin käyttää 
hyväksi laajasti juuri edellä kuvattujen abstraktien riippuvuuksien toteuttamiseen sovelluksissa 
olipa käytetty ohjelmointiympäristö mikä tahansa, ei pelkästään esimerkkinä mainittu Symbian OS. 
 
 
Luvussa on käyetty seuraavia lähteitä: 
Thinking In C++, Volume 2: Practical Programming. Bruce Eckel 
Thinking in C++, 2nd ed. Volume 1. Bruce Eckel. 
Symbian OS C++ for Mobile Phones. Harrison et al. 
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10. Heterogeeniset tietosäiliöt, binääritiedostot ja virtuaaliset 
oliot 
 
Tässä luvussa käsitellään seuraavia asioita: 
1. Virtuaalinen olioiden muodostaminen  
2. Binääritiedostojen hallinta 
3. Heterogeeniset tietosäiliöt 
 
Virtuaalista muodostamista tarvitaan varsinkin, kun heterogeenisen tietosäiliön sisältö luetaan 
tiedostosta muodostamaan tallennetusta tyyppitiedosta ja olion tiedoista oliomuuttuja, joka 
tallennetaan tietosäiliöön.  
 
C++:ssa ei varsinaisesti ole tukea puhtaalle heterogeeniselle tietosäiliölle, jossa olioiden yhteydessä 
olisi myös tyyppitieto tallessa. Mutta lähes tähän päästään sillä, että tietosäiliön alkiot ovat jonkin 
luokkahierarkian kantaluokan osoittimia. Tämä on itse asiassa sama periaate kuin Javassa, sillä 
Javassa kaikki tyypit ovat periytetty Object -luokasta. Ilman tyyppitietoa, joka sisältää myös 
virtuaalifunktiotaulun, saadaan todellinen heterogeeninen tietosäiliö käyttämällä alkioiden tyyppinä 
void -osoittimia, jolloin ohjelmoijan on pakko lukuvaiheessa määritellä olion tyyppi, jota ei voida 
millään tavoin osoittimesta päätellä automaattisesti.  
 

10.1.Virtuaalinen konstruktio 
Virtuaalinen konstruktio tapahtuu silloin, kun halutaan että olemassa olevasta oliosta tehdään 
samantyyppinen olion kantaluokan viitteen kautta. Pääsääntöisesti tällöin tehdään kopio ko. oliosta 
mutta joissakin tilanteissa halutaan alustaa uusi olio käyttämällä oletuskonstruktoria tai jotain muuta 
konstruktoria. 
  
C++- ohjelmointikieli ei tue virtuaalisia konstruktoreita, vaan ne toteutetaan käyttämällä virtuaalisia 
metodeja, jotka palauttavat jotka palauttavat olion, vakio-olion, osoittimen tai osoittimen vakio-
olioon. Yleensä nämä metodit ovat abstrakteja metodeja kantaluokassa ja aliluokat ylimäärittelevät 
ne.  

10.1.1. Kovariantit paluutyypit 

Virtuaalisissa konstruktiometodeissa käytetään hyväksi kovariantteja paluutyyppejä. Tämä 
tarkoittaa seuraavaa: Kun luokkahierarkiassa mennään alaspäin kantaluokasta aliluokkiin, niin 
virtuaalisen metodin paluutyyppi saa muuttua samaan suuntaan omassa hierarkiassaan, kunhan 
paluutyyppi on viittaus tai osoitintyyppistä. Kovariantti paluutyyppi käyttää hyväksi sitä 
ominaisuutta, että kantaluokan tyyppiseen osoittimeen tai viittaukseen voidaan sijoittaa aliluokan 
osoite tai olio. 
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class AA 
{ 
public: 
      virtual ~AA(); 
}; 
 
class AB : public AA 
{ 
public: 
 virtual ~AB(); 
}; 
 
 
class A 
{ 
public: 
 virtual ~A(); 
 virtual A* f(); 
 virtual AA& g(); 
}; 
 
class B : public A 
{ 
public: 
 virtual ~B(); 
 virtual B* f(); 
 virtual AB& g(); 
}; 

 
Edellä olevassa esimerkissä kovariantteja paluutyyppejä käytetään metodien f ja g yhteydessä. 
Kovariantti tarkoittaa sanana samaan suuntaan muuttuvaa, joten metodin f yhteydessä paluutyyppi 
saa muuttua luokkahierarkiassa, koska sen paluutyyppi on osoitin luokan A, joka on metodin f 
määrittelevä luokka, olioon. Tällöin, kun luokasta A periytetään luokka B voi metodin f paluutyyppi 
muuttua osoittimeksi B -luokan olioon. Vastaavasti metodin g yhteydessä paluutyyppi on viittaus 
AA – luokan olioon luokassa A. Koska luokka B on luokan A alla hierarkiassa, voi metodi g 
palauttaa luokassa B viittauksen olioon, joka kuuluu johonkin luokan AA aliluokkaan.  
 
Kovariantit paluutyypit ovat yksi viimeisimpiä lisäyksiä C++ kielen standardiin, josta johtuen 
vanhemmat C++ kääntäjät eivät niitä tue, esimerkiksi tällä hetkellä Symbian- puhelimien 
kehityksessä käytettävä GNU C++ version 2.9.x tai Visual Studio C++ 6.x. 
Kovarianttien paluutyyppien avulla voidaan vähentää tarvittavaa ekpliittistä tyypinmuunnosta 
kantaluokan aliluokkaan jota tarvitaan, mikäli kääntäjä ei tue kovariantteja paluutyyppejä. 

10.1.2. Virtuaalinen kopiokonstruktori 

Virtuaalinen kopiokonstruktori on tavallinen virtuaalinen funktio, joka palauttaa osoittimen uuteen 
olioon, joka on luotu käyttäen ko. oliota hyväksi kutsumalla ko. olion luokan kopiokonstruktoria. 
Yleensä se on jonkin luokkahierarkian kantaluokan puhdas virtuaalinen jäsenfunktio, eli abstrakti 
metodi, joka palauttaa osoittimen kantaluokan olioon. Yleensä virtuaalinen kopiokonstruktori on 
nimeltään clone. 
 
class Cloneable 
{ 
public: 
   virtual ~Cloneable() {} 
   virtual Cloneable* clone() const = 0; 
}; 

 
Edellisessä koodissa on määritelty rajapintaluokka Cloneable, joka määrittelee virtuaalisen tyhjän 
hajoittimen ja clone – abstraktin metodin. Tällöin rajapintaluokka on abstrakti luokka, josta ei voi 
tehdä olioita. 
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Tästä kantaluokasta peritään kaikki konkreettiset luokat, eli luokat joista voi tehdä olioita, 
toteuttavat ko. rajapinnan eli määrittelevät omassa luokassa clone – metodin. 
 
class Student : public Person, public Cloneable 
{ 
public: 
   Student (const Person& p); // kopiomuodostin 
   ~Student (); // virtuaalinen hajoitin 
   Student * clone() const { return new Person(*this); } 
   ... 
}; 

 
Esimerkissä Student -luokka periytyy luokista Person ja Cloneable. Näiden luokkien kautta hajoitin 
ja clone -metodi ovat virtuaalisia. Esimerkin clone -metodi käyttää kovarianttia paluutyyppiä.  
 

10.1.3. Virtuaalinen oletuskonstruktori 

Joskus tarvitaan uusi olio, jonka tarkkaa tyyppiä ei tiedetä, mutta tiedetään että se on olemassa 
olevan olion tyyppiä. Tällaisessä tilanteessa tarvitaan virtuaalista oletuskonstruktiota. Vastaavasti 
kuin virtuaalisen kopiokonstruktion yhteydessä, C++:ssa ei ole suoraan tukea tälle. 
Virtuaalinen oletuskonstruktio toteutetaan normaalina virtuaalisena jäsenfunktiona luokalle, joka 
muodostaa new – operaattorin avulla uuden olion käyttäen hyväksi oletuskonstruktoria. Yleensä 
kantaluokissa tämä metodi on abstrakti metodi, jonka konkreettiset aliluokat määrittelevät ja 
toteuttavat. 
 
class Person 
{ 
public: 
   virtual ~Person() = 0 {} // abstraktihajoitin, jolle on määritelty 
                            // oletustoteutus 
 
   // virtuaalinen oletuskonstruktori, abstraktina metodina 
   virtual Person* construct() const = 0; 
 
   ... 
}; 
 
class Student : public Person 
{ 
public: 
 
    Student(); // Oletusmuodostin 
 
    virtual Student* construct() const { return new Student; } 
    ... 
}; 

 
  

10.2. Binääristen tiedostojen hallinta 
 
C++:ssa tiedostojen käsittely on aina merkkitiedostojen käsittelyä. C++:ssa kaikki tiedostot 
käsitellään niin kuin ne olisivat joukko merkkejä. C++:ssa ei ole suoraa tukea binääristen 
tiedostojen käsittelyyn. IOStream -kirjaston ios_base -luokassa oleva arvo binary tarkoittaa sitä, 
ettei tehdä merkkityyppimuunnosta kohdemerkkijärjestelmään. Tämä merkkimuunnos tehdään 
ensimmäiseksi kun luetaan tiedostoja ja viimeiseksi kun tiedostoihin kirjoitetaan. Mutta vaikka 
merkkimuunnos poistetaan käytöstä, tiedostoa käsitellään myös silloin merkkeinä. 
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Jos halutaan C++:ssa tallentaa tiedot binäärisenä, ts. esimerkiksi kokonaisluvut tavujen joukkoina, 
meidän pitää muuttaa kokonaisluvut tavujen joukoiksi, jotka sitten tallennetaan tiedostoon siten, 
että yksi tavu tallennetaan tiedostoon yhtenä merkkinä. Vastaavasti, jos halutaan tallentaa olio 
binäärisenä tiedostoon, pitää ensimmäiseksi muodostaa attribuuteista C++:n sisäisten tyyppien 
joukko, joka muutetaan sitten tavujen joukoksi; tämä tallennetaan sitten merkkeinä. 

10.2.1. C++ sisäisten tyyppien tallentaminen 

C++:n sisäisten tyyppien tallentaminen tapahtuu käskemällä kääntäjä tulkitsemaan jotakin sisäistä 
tyyppiä olevan C++:n sisäinen merkkitaulukko. Tämä merkkitaulukko sitten tallennetaan 
käyttämällä basic_ostream -malliluokan write -metodin avulla tiedostoon. Jos sisäinen tyyppi on 
C++:n sisäinen merkkijono eli merkkitaulukko, ei tarvitse tehdä muunnosta, mutta tiedostoon pitää 
tallentaa myös merkkijonon lopun ilmoittama loppunollamerkki. Tätä loppunollaa ei tarvitse 
tallentaa muiden tyyppien yhteydessä. Tietyn muuttujan tulkitsemiseksi muulla kuin muuttujan 
tyypin ilmoittamalla tavalla käytetään C++:ssa reinterpret_cast -tyypinmuunnosoperaattoria. 
Seuraavassa koodipätkässä muutetaan kokonaisluvun tulkinta C++:n merkkitaulukoksi. 
 
int luku = 5; 
const char* str = reinterpret_cast<const char*>(&luku); 

 
Huomioitavaa tässä on se että, kohdetyyppi (esimerkissä const char*) tulee antaa reinterpret_cast 
operaattorin yhteydessä samalla tavalla kuin malliluokilla malliparametri eli < ja > -merkkien 
väliin. Toinen huomioitava asia on se, että pitää antaa muutettavasta muuttujasta sen osoite.  
Jotta voidaan kutsua basic_ostream -malliluokan write – metodia, tarvitaan vielä tieto siitä, kuinka 
monta tavua merkkeinä tulee kirjoittaa; tämä saadaan käyttämällä sizeof -operaattoria seuraavan 
esimerkin mukaisesti. 
 
int lkm = sizeof(luku); // tai int lkm = sizeof(int); 

 
Nyt voidaan tallentaa C++:n sisäinen tyyppi binäärisesti tiedostoon käyttämällä write -metodia 
kuten alla olevasta esimerkissä tehdään. 
 
tiedosto.write(str, lkm); 

 
Kun ylläesitetyt asiat yhdistetään, saadaan seuraava esimerkkiohjelma: 
 
#include <fstream> 
#include <string> 
 
void tallenna(const std::string& tiedosto_nimi, int[] luvut, int lkm) 
{ 
   std::ofstream tiedosto(tiedoston_nimi.c_str(), 
                          std::ios_base::binary); 
   if (tiedosto) 
   { 
      tiedosto.write(reinterpret_cast<const char*>(&lkm), sizeof(lkm)); 
 
      for (int i = 0; i < lkm; ++i) 
      { 
         int luku = luvut[i]; 
         tiedosto.write(reinterpret_cast<const char*>(&luku),  
                        sizeof(luku)); 
      } 
   } 
} 

 
Taulukoiden yhteydessä pitää huomata niiden sisältämien elementtien lukumäärä. Tämä pätee myös 
STL tietosäiliöiden kohdalla. 
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10.2.2. C++:n sisäisten tyyppien lukeminen 

Lukeminen tapahtuu täysin merkkipohjaisesti kuten kirjoittaminenkin. Kun halutaan lukea tietoa 
tavujen joukkona, pitää data lukea tiedostosta merkkeinä, jotka sitten käsketään tulkittavan jonkun 
tietotyypin mukaisesti. 
  
Tämä tapahtuu seuraavalla tavalla: 

1. Varataan luettavan tietotyypin mukainen muistitila määrittelemällä ko. tyypin mukainen 
muuttuja. 

2. Käsketään kääntäjän tulkitsevan ko. muistitila merkkitaulukkona. 
3. Luetaan merkit tiedostosta ko. merkkitaulukkoon käyttämällä basic_istream -luokan read- 

tai getline -metodia.  
 
Ohjelmallisesti tämä tapahtuu seuraavalla tavalla: 
 
double lampotila; 
 
char* puskuri = reinterpret_cast<char*>(&lampotila); 
 
const int koko = sizeof(lampotila); // tai sizeof(double) 
 
tiedosto.read(puskuri, koko); 

 
C++:n merkkijono luetaan seuraavalla tavalla: 
 
std::string mjono; 
 
std::getline(tiedosto, mjono, ’\0’); 

 
Jos tietueessa on merkkitaulukko eli C++:n sisäinen merkkijono, jonka koko on määritelty, voidaan 
se lukea seuraavalla tavalla: 
 
tietue t; // struct tietue { char taulu[TIETUE_TAULUKON_KOKO]; ...}; 
 
tiedosto(t.taulu, TIETUE_TAULUKON_KOKO, ’\0’); 

 
Muussa tapauksessa kannattaa lukea merkkijono ensin C++:n standardimerkkijonoluokkaa 
käyttämällä ja tehdä tarvittava merkkitaulukko käyttämällä merkkijonoluokan copy -metodia: 
 
std::string mjono; 
 
std::getline(tiedosto, mjono, ’\0’); 
 
tietue t; // struct tietue { char* taulu; ...}; 
 
t.taulu = new char[mjono.size() + 1]; 
 
mjono.copy(t.taulu, mjono.size()); 

  
Muiden tallennettujen taulukkojen yhteydessä luetaan taulukon elementtien lukumäärä ja sen 
jälkeen kunkin taulukon elementit: 
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int lkm = 0; 
int *taulu = 0; 
 
tiedosto.read(reinterpret_cast<char*>(&lkm), sizeof(int)); 
 
if (tiedosto.good()) 
{ 
   taulu = new int[lkm]; 
   for (int i = 0; i < lkm; ++i) 
   { 
      int luku = 0; 
      tiedosto.read(reinterpret_cast<char*>(&luku), sizeof(int)); 
      taulu[i] = luku; 
   } 
} 

 
Tai jos kyseessä STL:n vector taulukkomuotona: 
 
int lkm = 0; 
std::vector<int> taulu; 
 
tiedosto.read(reinterpret_cast<char*>(&lkm), sizeof(int)); 
 
if (tiedosto.good()) 
{ 
   taulu.reserve(lkm); 
   for (int i = 0; i < lkm; ++i) 
   { 
      int luku = 0; 
      tiedosto.read(reinterpret_cast<char*>(&luku), sizeof(int)); 
      taulu.push_back(luku); 
   } 
} 

 
Tässä siis varataan vector -luokan reserve -metodin avulla taulukkoon vähintään luettavien 
alkioiden verran tilaa, jotta ei tarvittaisi tehdä lukemisen yhteydessä kapasiteetin kasvattamista ja 
täten hidastaen lukemista. 
 

10.2.3. Olioiden tallentaminen 

C++:ssa olioita ei voida tallentaa. Olioiden yhteydessä tallennetaan kaikki ne attribuutit, jotka 
muodostavat olion tilan. Jos attribuutit eivät ole C++:n sisäisiä tietotyyppejä tai C++:n 
standardikirjaston luokkia, niiden luokat hoitavat tallentamisen, muuten olion luokka tallentaa 
attribuutin. Yleensä luokassa on määritelty virtuaalinen save -metodi, joka saa parametrinaan 
viitteen tallennettavaan virtaan. Kantaluokassa oleva metodi tallentaa omat attribuuttinsa edellisen 
ohjeen mukaisesti. Aliluokat määrittelevät kukin oman toteutuksen save -metodista, kutsuen 
kantaluokan save -metodia ensimmäisenä toimenpiteenä. 
 
class Person 
{ 
public: 
 
   virtual ~Person() {} 
 
   virtual std::ostream& save(std::ostream& os) const; 
 
private: 
 
   std::string name; 
}; 

 
Riippuen siitä, tallennetaanko oliot binäärisenä vai ei, on save -metodin toteutus erilainen. Jos 
halutaan tallentaa olio binäärisenä, on Person -luokan save metodin toteutus seuraavanlainen: 
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std::ostream& Person::save(std::ostream& os) const 
{ 
   os.write(name.c_str(), name.size() + 1); 
 
   return os; 
} 

 
Kun Person -luokasta on periytetty Student -luokka: 
 
class Student : public Person 
{ 
public: 
 
   ~Student() {} 
   std::ostream& save(std::ostream& os) const; 
 
private: 
 
   std::string number; 
}; 

 
on Student -luokan save -metodin toteutus seuraavanlainen: 
 
std::ostream& Student::save(std::ostream& os) const 
{ 
   Person::save(os); 
    
   os.write(number.c_str(), number.size() + 1); 
 
   return os; 
} 

  
 

10.2.4. Olioiden lukeminen 

C++:ssa olioita ei voida lukea tiedostosta. C++:ssa oliot ladataan tiedostosta lukemalla kunkin 
attribuutin arvot yksitellen muistiin ja muodostamalla sitten olio näistä attribuuttien arvoista.  
 
Tämä tapahtuu yleensä käyttämällä jollakin seuraavaa tapaa: 

1. Factory - metodin, joka on yleensä luokan luokkametodi 
2. Konstruktorin, joka saa viitteen luettavasta tiedostosta. 
3. Virtuaalisen metodin avulla käyttämällä prototyyppioliota. 

 
Factory – metodin avulla luetaan kaikki ko. luokan jonkun konstruktorin tarvitsemat parametrit 
tiedostosta, muodostetaan näistä arvoista olio ja palautetaan ko. olio. Tämä factory- metodi on 
yleensä luokkametodi, koska se kuuluu luokkaan, mutta tarvittavaa oliota ei ole vielä olemassa. 
 
Toinen tapa olion muodostamiseen on käyttää virtuaalista konstruktoria, jota käytetään ns. 
prototyyppi oliona. Sen attribuutit täytetään uusilla arvoilla, jotka on luettu tiedostosta käyttäen 
virtuaalista load– metodia. Tämän metodin on oltava yhteensopiva olioiden tallentamisessa 
käytettävän save- metodin kanssa. Aliluokkien toteutukset kutsuvat kantaluokan load -metodia 
ensimmäisenä toimenpiteenä. 
 
Kolmas vaihtoehto on muodostaa konstruktori, joka saa viitteen tiedostoon. Konstruktorissa 
alustetaan tarvittavat kantaluokat (antamalla niille sama tiedostoviite) ja sen jälkeen luokan omat 
attribuutit. Tätä varten pitää tehdä apufunktiot, jotka lukevat tiedostosta kunkin tietotyypin 
mukaisesti tietoa. Näitä apufunktioita käytetään hyväksi, kun alustetaan attribuutit konstruktorin 
alustuslistassa. Nämä apufunktiot voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: 
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#ifndef INCLUDED_FILE_READ_BINARY_H 
#define INCLUDED_FILE_READ_BINARY_H 
// 
// FILE: ReadBinary.h 
// 
#include <istream> 
#include <string> 
 
namespace File 
{ 
 
 template <typename Type> 
 inline Type readBinary(std::istream& from) 
 { 
  Type var; 
  from.read(reinterpret_cast<char*>(&var), sizeof(Type)); 
  return var; 
 } 
 
 template <> 
 inline char readBinary(std::istream& from) 
 { 
  return from.get(); 
 } 
 
 template <> 
 inline std::string readBinary(std::istream& from) 
 { 
  std::string var; 
  std::getline(from, var, '\0'); 
  return var; 
 } 
 
 template <> 
 inline char* readBinary(std::istream& from) 
 { 
  char* var = 0; 
  std::string str = readBinary<std::string>(from); 
  if (from.good()) 
  { 
   var = new char[str.size() + 1]; 
   str.copy(var, str.size() + 1); 
  } 
  return var; 
 } 
 
 inline char* readBinary(std::istream& from, char* buf, int size) 
 { 
  from.getline(buf, size, '\0'); 
  return buf; 
 } 
 
} // end of namespace File 
 
#endif 

 
Esimerkissä on lukufunktio readBinary toteutettuna mallifunktiona ja erikoistumina char, 
std::string, char* muodoille. Näitä kutsutaan sitten seuraavalla tavalla: 
 
int luku = File::readBinary<int>(tiedosto); 

 
Tosin viimeistä muotoa, joka ottaa kolme parametria, kutsutaan ilman malliparametreja: 
 
const int BUFFER_SIZE = 1024; 
char buffer[BUFFER_SIZE + 1]; 
 
File::readBinary(tiedosto, buffer, BUFFER_SIZE); 

 
Näiden apufunktioiden avulla voidaan luokkien attribuutit alustaa ko. luokkien konstruktoreissa: 
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Person.cpp 
 
Person::Person(std::istream& is) : 
name(File::readBinary<std::string>(is)) 
{ 
} 
 
Student.cpp 
 
Student::Student(std::istream& is) : 
Person(is), 
number(File::readBinary<std::string>(is)) 
{ 
} 

 
Vastaavasti voidaan tehdä lukemista varten merkkitiedostosta lukemiset, jos ei haluta tallentaa 
tietoja tiedostoon binäärisenä.  
 
Nyt kun olemassa kaikki osat voidaan olio lukea tiedostosta: 
 
#include <fstream> 
#include ”Opiskelija.h” 
 
const Opiskelija lue(std::fstream& tiedosto) 
{ 
   return Opiskelija(tiedosto); 
} 

 

10.3. Heterogeeniset tietosäiliöt 
Heterogeenisellä tietosäiliöllä tarkoitetaan tietosäiliötä, jonka elementit saavat olla mitä tyyppiä 
tahansa. C++:ssa tähän ei ole suoraa tukea vaan jos halutaan tehdä tällainen tietosäiliö, pitää 
elementit tallentaa homogeeniseen tietosäiliöön, jonka elementtien tyyppinä on osoitin johonkin 
kantaluokkaan. Eli heterogeenistä tietosäiliötä ei voida C++:ssa muodostaa C++:n sisäisille 
tietotyypeille (ilman että ne kapseloidaan johonkin luokkaan, kuten Javassa on tehty). 
Kantaluokan osoittimena voidaan käyttää C++:n perusosoitintyyppiä, mikä tuottaa ongelmia, koska 
osoitinmuuttujan tuhoaminen ei tuhoa muuttujaa tai oliota johon se osoittaa; parempi onkin 
kapseloida osoitin jonkin älykkään osoittimen sisään kuten alla olevan shared_ptr -luokan sisään: 
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#ifndef INCLUDED_SHARED_PTR_H 
#define INCLUDED_SHARED_PTR_H  
#include <utility> 
 
template <typename Type> class shared_ptr  
{ 
public: 
 typedef Type value_type; 
 typedef Type* pointer; 
 typedef Type& reference; 
 typedef Type const& const_reference; 
 typedef Type const* const_pointer; 
 
 shared_ptr(Type* p = 0): 
 ptr(0) 
 { 
  ptr = new std::pair<int, Type*>(1, p); 
 } 
 
 shared_ptr(const shared_ptr& ptr) : 
 ptr(ptr.ptr) 
 { 
  ++(this->ptr->first); 
 } 
 
 shared_ptr& operator=(const shared_ptr& ptr) 
 { 
  if (--this->ptr->first == 0) 
                      { 
   delete this->ptr->second; 
                                 delete this->ptr; 
                      } 
 
  this->ptr = ptr.ptr; 
  ++(this->ptr->first); 
 
  return *this; 
 } 
 ~shared_ptr()  
 { 
  if (--this->ptr->first == 0) 
  { 
   delete this->ptr->second; 
   delete this->ptr; 
  } 
 } 
 pointer operator->() { return this->ptr.second } 
 const_pointer operator->() const { return this->ptr.second; } 
 reference operator*() { return *(this->ptr.second); } 
 const_reference operator*() const { return *(this->ptr.second); } 
 int count() const { return ptr->first; } 
private: 
 std::pair<int, Type*>* ptr; 
}; 
 
#endif 

 
Tätä luokkaa voidaan käyttää hyväksi sitten STL:n tietosäiliöiden kanssa, koska se toteuttaa ne 
vaatimukset, jotka STL:n tietosäiliöiden elementeillä on, eli: 
• määritelty oletuskonstruktori 
• määritelty kopiokonstruktori 
• määritelty sijoitusoperaattori 
 
Vastaavasti voidaan käyttää C++:n sisäistä osoitintyyppiä, mutta silloin tulee huolehtia käytettäessä 
STL:n tietosäiliöitä siitä, että elementit tuhotaan ennen kuin tietosäiliössä olevat osoittimet ja 
varsinainen tietosäiliö-olio tuhotaan. Tämä voidaan tehdä sillä tavoin, että muodostetaan oma 
tietosäiliö-luokka, joka destruktorissa käy tietosäiliön läpi tuhoten jokaisen olion, jonka osoitin on 
tietosäiliössä. Tästä on esimerkkinä seuraava luokka: 
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#ifndef INCLUDED_TAULU_H 
#define INCLUDED_TAULU_H 
// 
// Taulu.h 
// 
#include <vector> 
 
class Taulu 
{ 
   typedef std::vector<Henkilo*> HenkiloTaulu; 
   HenkiloTaulu henkilot; 
public: 
    ... 
    ~Taulu(); 
    ... 
    void lisaa(Henkilo* ptr); 
    ... 
}; 
 
#endif 
  
 
// Taulu.cpp 
#include ”Taulu.h” 
 
Taulu::~Taulu() 
{ 
   for (int i = 0; i < henkilot.size(); ++i) 
      delete henkilot[i]; 
} 
 
void Taulu::lisaa(Henkilo* ptr) 
{ 
   henkilot.push_back(ptr); 
} 

Tästä luokasta voidaan tehdä malliluokka, jonka malliparametrina on käytettävä osoitintyyppi, 
jolloin luokasta tulee yleispätevä, käytettävästä tietotyypistä riippumaton. Vastaavasti, jos käytetään 
älykkäitä osoittimia, voidaan STL:n tietosäiliöitä käyttää hyväksi suoraan, tarvitsematta kapseloida 
välttämättä niitä johonkin luokkaan, seuraavalla tavalla: 
typedef std::vector< shared_ptr<Henkilo> > HenkiloTaulu; 
 
int main() 
{ 
   Henkilo* ptr = 0; 
   HenkiloTaulu henkilot; 
   ptr = new Opettaja(”Meikäläinen”, ”Matti”, ”IT 343”, ”C++”); 
   henkilot.push_back(ptr); 
   henkilot.push_back(new Opiskelija(”Molla”, ”Maija”, ”34345435234”)); 
   return 0; 
} 

Tällöin shared_ptr – luokka huolehtii siitä, että oliot tulee tuhottua viimeistään silloin kun niihin ei 
ole enää viittauksia. 
 
Luvussa on käytetty seuraavia lähteitä: 
C++ Programming Language, 3rd edition. Bjarne Stroutrup 
C++ Programming with Design Patterns Revealed. Tomasz Müldner 
The C++ Standard Library - A Tutorial and Reference. Nicolai M. Josuttis 
Standard C++ IOStreams and Locales - Anvanced Programmer's Guide and Reference. Angelika 
Langer & Klaus Kreft. 
Exceptional C++. Herb Sutter 
More Exceptional C++. Herb Sutter 
Effective C++ Vol 1. Scott Meyers 
C++ Vol 2. Tehokas ohjelmointi. Scott Meyers (edel. suomennos) 
More Effective C++. Scott Meyers 
C++ ja Olio-ohjelmointi. Päivi Hietanen 


	Esipuhe
	Sisältö
	I/O, funktiot ja merkkijonot
	C++ -pääohjelma
	C++ pääohjelman paluuarvon merkitys
	C++ pääohjelman mahdolliset parametrit

	Merkkijonovakion tulostaminen, tulostusvuo ja tulosoperaattori
	Tulostuksen muotoilu: minimileveys, täytemerkki �
	Yhden sanan lukeminen, tulostusvuo ja lukuoperaattori

	Numeerisen arvon lukeminen
	Numeerisen arvon tulostaminen ja sen muotoilu
	Yhden rivin lukeminen
	Merkkijonon muuttaminen numeeriseksi arvoksi ja p
	Aliohjelma ja funktio: esittely ja määrittely
	Funktiot ja arvoparametrit
	Funktiot ja viiteparametrit
	Funktion paluuarvo

	Taulukkotyyppi ja sen käyttö parametrina ja palu

	Olio tietueena
	Johdanto
	Tietueista luokkiin
	Luokan määrittely
	Luokan metodien toteutus
	Olion luonti ja tuhoaminen
	Luokkakohtaiset attribuutit ja metodit
	Koosteoliot

	Olio tietosäiliössä
	Kokoelmat
	Kokoelmien uusien olioiden alustus
	Kokoelmanmäärittely:

	Selaajat
	Selaajan määrittely kokoelmalle
	Esimerkki 3 - 2.

	Geneeriset algoritmit
	Esimerkki 3–3.

	Oliokokoelmat
	Esimerkki 3 – 4 \(esimerkki täydentyy jatkossa�


	Tietosäiliön ja olion tallentaminen sekä lukemi�
	Tekstitiedostoon kirjoittaminen \(peräkkäistie�
	Tekstitiedoston lukeminen \(peräkkäistiedosto\
	Vector- kokoelma tietosäiliönä

	Olion luonti ja vakiometodit
	Muistinvarausluokat
	Automaattiset oliot
	Dynaamiset oliot
	Staattiset oliot

	Olion luonti
	Esimerkki 5.1
	Esimerkki 5.2.

	Vakiometodit, -parametrit ja -oliot

	Is-A –perintä
	Taustaa
	Perintä suunnittelun tasolla
	Perinnän toteuttaminen C++:lla
	Toteutuksesta

	Dynaaminen muistinhallinta ja poikkeuksien hallinta
	Dynaaminen muistinhallinta
	Muuttujien ja olioiden dynaaminen luominen
	Dynaamiset taulukot
	7.1.3.Dynaamiset tietorakenteet
	Muistinvarauksen epäonnistumisesta

	Poikkeuksien hallinta
	Poikkeukset C++ :ssa
	Poikkeusten ryhmittämisestä
	Standardipoikkeukset
	Resurssien hallinta ja poikkeukset
	Huomioita poikkeuksien käyttämisestä ohjelmoinn�


	Monimuotoisuus
	Virtuaaliset funktiot
	Puhtaasti virtuaaliset funktiot ja abstraktit luokat
	Virtuaaliset funktiot konstruktorissa
	Virtuaaliset destruktorit
	Tyyppimuunnoksista

	Moniperintä rajapintaperiytymisenä
	Moniperinnästä
	Rajapinnat ja rajapintojen periminen moniperintä�
	Rajapintaperiytymisen käyttö

	Heterogeeniset tietosäiliöt, binääritiedostot �
	Virtuaalinen konstruktio
	Kovariantit paluutyypit
	Virtuaalinen kopiokonstruktori
	Virtuaalinen oletuskonstruktori

	Binääristen tiedostojen hallinta
	C++ sisäisten tyyppien tallentaminen
	C++:n sisäisten tyyppien lukeminen
	Olioiden tallentaminen
	Olioiden lukeminen

	Heterogeeniset tietosäiliöt


