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Översikt

• Databehållare

• Iteratorer

• Intervallbaserad upprepning

• Initieringslista med krullparenteser
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Databehållare

• I C++ finns ett antal standardkomponenter för att
lagra datamängder.

• En datamängd är en samling värden av en viss typ
som går att stega igenom i någon ordning.

• Varje databehållare erbjuder operationer som är
speciellt effektiva för just den behållartypen,
och/eller som konceptuellt passar ett visst syfte.
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Deklarera databehållare

• Läs om behållartypen på
http://en.cppreference.com/w/cpp/container

• Inkludera behållarens programbibliotek (t.ex.
#include <vector>)

• Deklarera med behållarnamn<T> där T är den
datatyp behållaren ska lagra.

• Använd din behållarvariabel!
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Exempel på några standard databehållare

// vector: effektiv direkt åtkomst av känd position
// (även känt som "random access")
vector<string> v{"Noll", "Ett", "Två"};
v.push_back("Tre"); // insättning sist
cout << v.at(2) << endl; // säker åtkomst

// list: effektiv sekventiell stegning och
// insättning före/efter nuvarande position
list<int> l{1, 2, 3};
l.push_front(0); // insättning först
cout << l.front() << endl; // åtkomst först

// map: effektiv och enkel uppslagning och insättning
map<int, string> m{{11,"Elva"}, {12,"Tolv"}, {10,"Tio"}};
v[13] = "Tretton"; // insättning (och åtkomst)
cout << v.at(12) << endl; // åtkomst
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Stega igenom en behållare från start till slut

• En vektor kan man enkelt stega igenom genom att
hålla reda på position:

for ( int i{}; i < v.size(); ++i )
{

cout << v.at(i) << endl;
}

• Vi kan slippa varningen om vi använder
unsigned i{}

• Men hur stegar man igenom en datamängd som
inte är lagrad linjärt i minnet?
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Lite historia från språket C

int const SIZE;
int array[SIZE] = {1, 2, 3};

int i; // genomstegning med index
for ( i = 0; i < SIZE; ++i )
{

printf("\%d", array[i]);
}

int* p; // genomstegning med pekare
for ( p = &array[0]; p < &array[SIZE]; ++p )
{

printf("\%d", *p);
}
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Genomstegning med index jämfört med pekare

• Vid stegning med index håller vi reda på positionen
i en separat heltalsvariabel. Vid åtkomst av ett
värde i behållaren utgår vi från behållarens start
för att räkna fram var sökt värde ligger. För att
komma till nästa position ökar vi indexvariabeln.

• Vid stegning med pekare håller vi reda på var i
minnet nuvarande position finns. Vid åtkomst av
ett värde hämtar vi direkt värdet från positionen.
För att komma till nästa position stegar vi pekaren.
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Lite historia från språket C

• Stegning med pekare har en distinkt fördel: vid
åtkomst är vi redan på rätt position och kan hämta
värdet direkt.

• I C++ har man valt att generalisera och
standardisera pekarmodellen för stegning genom
en datamängd.
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Iterator i C++

• En iterator i C++ är en datatyp som representerar
en viss positionen i en datamängd.

• Alla iteratorer används på samma sätt, men varje
typ av databehållare har sin egen sorts iterator.
Iteratorn har därmed inbyggd kännedom om hur
den, utgående från nuvarande position, kommer
till nästa position i just sin databehållare.
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Operationer på Iteratorer

• En iteratorvariabel går att öka (operator++). Då
går man ett steg fram till nästa position.

• En iteratorvariabel går att jämföra med en annan
iteratorvariabel (operator!=) för att se om man är
på samma position.

• Det går att avreferera en iteratorvariabel
(operator*). Då kommer man direkt till innehållet
i databehållaren.

• Notera likheten med pekarstegningen. Byt
iteratorvariabelmot pekare så ser du att det
fungerar på samma sätt.
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Iteratorer som standard och begrepp

• Operationerna är identiska med de man skulle
utfört med pekare. En iterator är dock inte en
pekare, utan en mer specialiserad typ med inbyggd
kännedom om just sin databehållares
uppbyggnad.

• En iterator är även ett generellt begrepp för att
hänvisa till en position i någon behållare. Alla
iteratorer har samma grundfunktioner som
används på samma sätt oavsett behållartyp.
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Iteratorer som standard och begrepp

• Enbart specifika behållaretyper går att stega med
index eller pekare.

• Iteratormodellen har inte den begränsningen. Alla
databehållartyper kan tillhandahålla en iteratortyp
som fungerar.
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Begin och End

• begin() ger dig en iterator till första positionen i
en databehållare.

• end() ger dig en iterator till *efter*-slutet
positionen i en databehållare. Det är inte korrekt
att avreferera en efter-slutet iterator.

• ::iterator ger dig datatypen för en behållares
iterator

• Det finns iterator-varianter för stegning utan att
ändra och för stegning i omvänd ordning.
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Stegning med iterator

vector<int> v{8,7,6,5,4,3};
// Avbryt innan efter-slutet iteratorn avrefereras!

// C++98, fungerar om v är en STL standardbehållare
for ( vector<int>::iterator it = v.begin();

it != v.end(); ++it)
{

int& data = *it;
cout << data << endl;

}

// C++17, fungerar mer generellt
for ( auto it{ begin(v) }; it != end(v); ++it)
{

int& data = *it;
cout << data << endl;

}
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Intervallbaserad stegning

• Om föregående exempel fungerar för behållaren
kan man förenkla syntax:

// range-based for loop, even more general
for ( auto&& data : v ) // för varje element i v
{

cout << data << endl;
}

• auto är här en speciell datatyp som ber
kompilatorn välja en typ som passar det som
lagras i databehållaren v.

• && ber likaså kompilartorn välja om det ska vara
referens (&) eller (om v är konstant) const&.
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Initieringslista med krullparenteser

• Ibland vill man initiera sin klasstyp men en lista av
värden:

class My_Conatainer { ... };

My_Conatainer c{1,2,3,4,5};

• Hur ska då konstruktorn skrivas?
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Initieringslista med krullparenteser

• Kompilatorn genererar datatypen
std::initializer_list<T> när du initierar med
en lista inom krullparenteser.

• T är dataypen på värdena i listan.
• Du behöver inkludera <initializer_list>.
• Du kan enbart stega igenom listan med iteratorer.

class My_Conatainer {
public:

My_Conatainer(std::initializer_list<int> l) {
for ( int i : l ) {

cout << i << endl;
}

}
...
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