
Programare Orientată Obiect

Laborator 4



Despre ce vorbim azi

• Constructori

• Destructori

• Operatorul =

• Clase cu membrii pointeri



Constructorii

• Folosiți pentru inițializare, constituind un tip specializat în acest
sens

• Au același nume cu clasa și nu au tip returnat

• Sunt apelați automat de către compilator

• Practica cere ca ei să fie definiți în domeniul de vizibilitate public



Avantaje

• Prezența zonelor de vizibilitate face imposibilă inițializarea
corespunzătoare a obiectelor din afara clasei

• Nu este nevoie de intervenția programatorului pentru a apela
metoda de inițializare

• Obiectele nu pot fi inițializate direct ca structurile tocmai
datorită zonelor de vizibilitate

• Constructorul este în același tip și funcție și tip

• Când nu sunt definiți de utilizator cel implicit este creat automat
de compilator (atenție însă la clasele cu membri pointeri!!!)



Tipuri de constructori

• Implicit sau fără parametri

Student()

{

strcpy(nume, “Anonim”); matricol = 0; medie = 0;

}



Tipuri de constructori

• Constructor cu parametri

Student(char *n, int nr, float m)

{

strcpy(nume, n); matricol = nr; medie = m;

}

• Definirea mai multor funcții cu aceeași denumire, dar cu număr
sau tip de parametri diferiți poartă numele de supraîncărcare



Apelul constructorilor

• Student s1, s2(“Student Eminent”, 456, 10);

• Contopirea celor doi constructori:

Student(char *n = “Anonim”, int nr=0, floar m = 0) : matricol(nr), medie(m)

{

strcpy(nume, n);

}

• Hai sa testăm cei doi constructori



Precizări

• Este util să definim mai mulți constructori pentru a putea inițializa date din mai multe
surse (din constante, din variabile, de la tastatură, din fișiere, etc)

• Întotdeauna este selectat un singur constructor în funcție de tipul și numărul
parametrilor

• Un obiect odată instanțiat (constructorul apelat) nu mai poate apela un alt constructor

• Mare atenție la definire:

Student s1(“Ghita”, 1, 5); != Stundent s1 = Student(“Ghita”, 1, 5);



Constructorul de copiere

• Definit implicit de compilator

• Recunoscut ușor prin faptul că lucrează cu doua obiecte – unul
implicit (pointerul this) și unul explicit primit ca parametru
transmis prin referință

• Exemplu: Student(&s);

• Apelat la construcții de genul:

Student s1;

Student s2(s1);



Destructorul

• Opus contructorului ca rol, el șterge obiectele la ieșirea din blocul
în care au fost definite

• Denumirea sa este dată de numele clasei precedat de semnul tilda

• Spre deosebire de constructor, el apare o singură dată și nu are
niciodată parametri de apel

• Este pus automat de compilator dacă nu este definit de utilizator
(așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor)

• Ex: ~Student();



Clase cu membri pointeri

• Numite și clase cu membri alocați dinamic

• În clasa Student, numele poate fi un asemenea membru

• În acest caz programatorul trebuie să se ocupe de gestionare
spațiului de memorie prin alocarea lui în constructor și
dezalocarea lui în destructor

• Foarte important: orice clasă cu membri pointeri trebuie să aibă
definiți explicit constructorul, destructorul, constructorul de
copiere și operatorul =



operator=

• Asemănător constructorului de copiere, dar are un rol puțin diferit

• În timp ce constructorul de copiere copiază informații într-un
spațiu de memorie nealocat, operatorul = copiază informații într-
un spațiu de memorie deja alocat

• Ex:

Student s1;

Student s2(s1); //va fi apelat constructorul de copier

Student s3;

s3 = s1; //va fi apelat operatorul =



Ce se întâmplă în caz contrar?


