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Objetivos

● Apresentar as características, objetivos, 
vantagens e desvantagens da linguagem C++.

● Apresentar como os mecanismos da 
orientação a objetos são implementados no 
C++.

● Capacitar o aluno para o desenvolvimento 
produtivo de sistemas modernos utilizando o 
C++.

● Fornecer uma base preparatória para a 
realização do curso sobre Qt4 / KDevelop.
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Roteiro

● Introdução.
● Criando e Usando Objetos.
● Construtores Básicos do C(++).
● Abstração de Dados.
● Aspectos da Orientação a Objetos em C++.
● Breve Introdução à Standard Template Library (STL).
● Breve Introdução ao Qt4.



  

Sandro Santos Andrade

Introdução
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Considerações Iniciais

● Como aprender C++ ?
– Foco nos conceitos e não em detalhes técnicos.
– Desenvolva os estilos de programação e 

técnicas próprios do C++.
– O aprendizado é gradual.
– Não é necessário aprender C antes.
– Pratique (envolva-se em projetos já existentes ou 

inicie seus próprios projetos).
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Notas Históricas

● O C++ foi inspirado nas linguagens C, BCPL, 
Simula-67, Ada e Algol68.

● O termo C++ surgiu em 1983 (Rick Mascitti).
● Em 1987 começam os primeiros esforços para 

padronização.
● O padrão internacionalmente aprovado surgiu 

em 1998.
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Usos do C++

● Em aplicações que requerem eficiência em 
baixo nível. Ex: drivers de dispositivo.

● Em aplicações que requerem manutenibilidade 
e facilidade de extensão e testes. Ex: sistemas 
de informação.
– CURIOSIDADE: o controle da central de telefonia 

dos EUA é feito em C++ e todas as chamadas 
0800 são roteadas por um programa em C++.

● Em aplicações com interface gráfica de 
usuário.
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Usos do C++

● O C++ é:
– Simples o suficiente para o ensino de conceitos 

básicos.
– Realístico, eficiente e flexível o suficiente para 

demandas de projetos.
– Disponível para uso em diversos ambientes de 

desenvolvimento e execução.
– Completa o suficiente para ser utilizada no ensino 

de conceitos e técnicas avançadas.
– Comercial o suficiente para ser utilizada em 

projetos não-acadêmicos.
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Criando e Usando Objetos
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O Processo de Compilação

Pré-Processador Compilador Linker

● Pré-processador: realiza processamentos 
textuais indicados pelas diretivas de 
compilação (ex: #include, #define).

● Compilador: realiza a transformação do código-
fonte (.cpp) em código-objeto (.o).

● Linker: realiza a combinação de diversos 
códigos-objeto em um programa executável.
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O Processo de Compilação

● Compilação separada:
– Declaração: introduz um nome (identificador) ao 

compilador.
– Definição: cria uma variável ou função, alocando 

espaço para armazenamento.
– Exemplos:

int func1 (int, int);

extern int a;

int func1 (int, int)
{

...
}

int a;

Declaração Definição
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O Processo de Compilação

● Compilação separada:
– Mais exemplos:

// Declaration & definition examples

extern int i; // Declaration without definition
extern float f (float); // Function declaration

float b;  // Declaration & definition
float f (float a) {  // Definition

return a + 1.0;
}

int i; // Definition
int h (int x) { // Declaration & definition

return x + 1;
}
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O Processo de Compilação

● Compilação separada:
– Incluindo headers (arquivos com declarações):

● Usando bibliotecas:
– i) Inclua os headers, ii) use as funções e variáveis e 

iii) faça a link-edição da biblioteca no executável.

#include <stdio.h>   // Procure o header nos diretórios do sistema

#include “local.h”   // Procura o header primeiro no diretório local

#include <iostream>   // Por questões de portabilidade na extensão do arquivo

#include <cstdio>   // Estilo C++ para inclusão de headers do C
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Um Primeiro Programa em C++

// Saying Hello with C++ (Hello,cpp)

#include <iostream> // Stream declarations
using namespace std;

int main ()
{

cout << "Hello, World! I am " << 8 << " Today!" << endl;
}
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Um Primeiro Programa em C++

// Saying Hello with C++ (Hello,cpp)

#include <iostream> // Stream declarations
using namespace std;

int main ()
{

cout << "Hello, World! I am " << 8 << " Today!" << endl;
}

Incluindo as 
declarações 
e definições 

de objetos do 
C++
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Um Primeiro Programa em C++

// Saying Hello with C++ (Hello,cpp)

#include <iostream> // Stream declarations
using namespace std;

int main ()
{

cout << "Hello, World! I am " << 8 << " Today!" << endl;
}

Incluindo as 
declarações 
e definições 

de objetos do 
C++

Para uso 
abreviado das 
declarações e 
definições do 
namespace 

std
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Um Primeiro Programa em C++

// Saying Hello with C++ (Hello,cpp)

#include <iostream> // Stream declarations
using namespace std;

int main ()
{

cout << "Hello, World! I am " << 8 << " Today!" << endl;
}

Incluindo as 
declarações 
e definições 

de objetos do 
C++

Para uso 
abreviado das 
declarações e 
definições do 
namespace 

std

Utiliza o objeto 
cout para 

exibit um array 
de caracteres 

na tela
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Um Primeiro Programa em C++

// Saying Hello with C++ (Hello,cpp)

#include <iostream> // Stream declarations
using namespace std;

int main ()
{

cout << "Hello, World! I am " << 8 << " Today!" << endl;
}

Incluindo as 
declarações 
e definições 

de objetos do 
C++

Para uso 
abreviado das 
declarações e 
definições do 
namespace 

std

Utiliza o objeto 
cout para 

exibit um array 
de caracteres 

na tela ● Para compilar:
g++ -o Hello Hello.cpp
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Um Breve Tour em C++

● Mais exemplos (manipuladores):

// More streams features

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{

// Specifying formats with manipulators (dec, oct, hex):
cout << "a number in decimal: " << dec << 15 << endl;
cout << "in octal: " << oct << 15 << endl;
cout << "in hex: " << hex << 15 << endl;
cout << "a floating-point number: " << 3.14159 << endl;
cout << "non-printing char (escape): " << char (27) << endl;

}
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Um Breve Tour em C++

● Mais exemplos (concatenação):

// Character array concatenation

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{

cout << "This is far too long to put on a "
      "single line but it can be broken up with "
      "no ill effects\nas long as there is no "
      "punctuation separating adjacent character "
      "arrays.\n";

}



  

Sandro Santos Andrade

Um Breve Tour em C++

● Mais exemplos (entrando dados):

// Converts decimal to octal and hex

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{

int number;
cout << "Enter a decimal number: ";
cin >> number;
cout << "value in octal = 0" << oct << number << endl;
cout << "value in hex = 0x" << hex << number << endl;

}
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Um Breve Tour em C++

● Mais exemplos (usando strings):

// The basics of the Standard C++ string class

#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{

string s1, s2; // Empty strings
string s3 = "Hello, World."; // Initialized
string s4 ("I am"); // Also initialized
s2 = "Today"; // Assigning to a string
s1 = s3 + " " + s4; // Combining strings
s1 += " 8 "; // Appending to a string
cout << s1 + s2 + "!" << endl;

}
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Um Breve Tour em C++

● Mais exemplos (lendo e escrevendo arquivos):

// Copy one file to another, a line at a time

#include <string>
#include <fstream>
using namespace std;

int main ()
{

ifstream in ("Scopy.cpp"); // Open for reading
ofstream out ("Scopy2.cpp"); // Open for writing
string s;
while (getline (in, s)) // Discards newline char
out << s << "\n"; // ... must add it back

}
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Um Breve Tour em C++

● Mais exemplos (utilizando o vector):

// Copy an entire file into a vector of string

#include <string>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
using namespace std;

int main ()
{

vector <string> v;
ifstream in ("Fillvector.cpp");
string line;
while (getline (in, line))

v.push_back (line); // Add the line to the end
// Add line numbers
for (int i = 0; i < v.size (); i++)

cout << i << ": " << v[i] << endl;
}



  

Sandro Santos Andrade

Construtores Básicos do C(++)
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Construtores Básicos do C(++)

● A maioria desses construtores são herdados do 
C.

● Declarando funções:
int f1(void); // Returns an int, takes no arguments
int f2(); // Like f1() in C++ but not in Standard C!
float f3(float, int, char, double); // Returns a float
void f4(void); // Takes no arguments, returns nothing

char cfunc(int i) {
if(i == 0)

return 'a';
if(i == 1)

return 'g';
if(i == 5)

return 'z';
return 'c';

}
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Construtores Básicos do C(++)

● Controlando a execução:
– O C++ possui todos os comandos de controle de 

execução do C: if-else, while, do-while, for, switch.
– O C++ define um tipo (bool) e constantes (true e 

false) para valores booleanos. No C, o valor 0 é 
falso e qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro.

– ATENÇÃO: comparações são realizadas com o 
operador ==.

– Construtores para loops podem ser alterados pelos 
comandos break e continue.
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Construtores Básicos do C(++)

● Operadores:
– Auto incremento e decremento: ++, -- (pré e pós 

fixados).
● Tipos de dados:

– Tipos primitivos: char, int, float, double e bool.
– Especificadores: long, short, signed e unsigned.

● Ponteiros:
– São criados com o operador *.
– O endereço de uma variável ou função pode ser 

obtido com o operador &.
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Construtores Básicos do C(++)

● Exemplo de ponteiros:
int *ip;
int *ipa, ipb, ipc;
int *ipa, *ipb, *ipc;
int a = 47;
ipa = &a;
*ipa = 100;

void f (int* p) {
cout << "p = " << p << endl;
cout << "*p = " << *p << endl;
*p = 5;
cout << "p = " << p << endl;

}

int main () {
int x = 47;
cout << "x = " << x << endl;
cout << "&x = " << &x << endl;
f (&x);
cout << "x = " << x << endl;

}
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Construtores Básicos do C(++)

● Referências no C++:
– Forma adicional de passar um endereço para uma 

função (passagem por referência).
– Valores são passados para funções que usam 

referências sem a necessidade do operador &.
– Referências são utilizadas como variáveis comuns, 

sem a necessidade do operador *.
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Construtores Básicos do C(++)

● Exemplo de referências:

#include <iostream>
using namespace std;

void f (int& r) {
cout << "r = " << r << endl;
cout << "&r = " << &r << endl;
r = 5;
cout << "r = " << r << endl;

}

int main () {
int x = 47;
cou t << "x = " << x << endl;
cout << "&x = " << &x << endl;
f (x);  // Looks like pass-by-value, 

         // is actually pass by reference
cout << "x = " << x << endl;

}
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Construtores Básicos do C(++)

● Escopos:
– Regras de escopo informam onde uma variável é 

válida, onde ela é criada e onde é destruída.
– Um escopo de uma variável se estende do ponto 

onde ela foi definida até o } (fecha-chaves) do par 
de chaves mais próximo da variável.
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Construtores Básicos do C(++)

● Exemplo de escopos:

// How variables are scoped
int main () {

int scp1;
// scp1 visible here
{

// scp1 still visible here
int scp2;
// scp2 visible here
{

// scp1 & scp2 still visible here
int scp3;
// scp1, scp2 & scp3 visible here

} // <-- scp3 destroyed here
// scp3 not available here
// scp1 & scp2 still visible here

} // <-- scp2 destroyed here
// scp3 & scp2 not available here
// scp1 still visible here

} // <-- scp1 destroyed here
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Construtores Básicos do C(++)

● Outro exemplo de escopos:

int main () {
{ // Begin a new scope

int q = 0; // C requires definitions here
// Define at point of use
for (int i = 0; i < 100; i++) { 

q++; // q comes from a larger scope
// Definition at the end of the scope
int p = 12; 

}
int p = 1; // A different p

} // End scope containing q & outer p
while ((char c = cin.get ()) != 'q') {

// ...
}

}
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Construtores Básicos do C(++)

● Formas de armazenamento de variáveis:
– Globais: disponíveis em todas as partes do 

programa.
– Locais: também chamadas automáticas (a palavra 

reservada auto reforça o fato, mas não é 
necessária).

– Register: torna o acesso à variável o mais rápido 
possível (palavra reservada register).

– Estáticas (caso 1): variáveis que não são 
destruídas no término do escopo (palavra 
reservada static).
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Construtores Básicos do C(++)

● Formas de armazenamento de variáveis:
– Estáticas (caso 2): variáveis ou funções globais não 

disponíveis fora do arquivo onde foram definidas.
– Externas: variáveis e funções que existem, mas 

serão definidas em outro arquivo ou mais abaixo no 
código (palavra reservada extern).

– Voláteis: variáveis que não podem ser sofrer 
otimizações baseadas na sua “estabilidade” 
(palavra reservada volatile).
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Construtores Básicos do C(++)

● Constantes e literais:
– Declaradas na forma “const int x = 10;”.
– Exemplos:

● Decimais: 47, 0, 1101.
● Octais: 017 (15 na base 10).
● Hexadecimais: 0x1fe (510 na base 20).
● Ponto flutuante: 1e4, 1.0001, 47.0, 0.0, -1.159e-77, 2.7F, 

2.7f, 3.141516L, 3.141516l.
● Caracter: 'A', 'o', '\n', '\t', '\\', '\r', '\'', '\”', '\17', '\0xff'.
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Construtores Básicos do C(++)

● Operadores:
– Atribuição: =.
– Operadores matemáticos: +, -, / (truncada se entre 

inteiros), *, %, +=, -=, /=, *=.
– Operadores relacionais: <, >, <=, >=, ==, !=.
– Operadores lógicos: &&, ||.
– Operadores bit-a-bit: &, |, ^, ~, &=, |=, ^=, >>, <<, 

>>=, <<=.
– Operadores unários: !, -, +, ++, --, & (endereço-de), 

* e -> (dereferência), cast, new e delete.
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Construtores Básicos do C(++)

● Operadores:
– Operador if-else ternário:

● Ex: “int max = (a > b) ? a : b;”.

– Operador , (vírgula): separa expressões e produz o 
valor da última utilizada.

– Operador sizeof: informa o tamanho de memória 
alocado para o item.

– Outros: typedef, struct, enum, union, arrays, 
ponteiros para função.
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Abstração de Dados
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Abstração de Dados

● Bibliotecas em C++ (com estilo C):

// Header file for a C-like library
// An array-like entity created at runtime

typedef struct CStashTag {
int size; // Size of each space
int quantity; // Number of storage spaces
int next; // Next empty space
// Dynamically allocated array of bytes
unsigned char* storage;

} CStash;

void initialize (CStash* s, int size);
void cleanup (CStash* s);
int add (CStash* s, const void* element);
void* fetch (CStash* s, int index);
int count (CStash* s);
void inflate (CStash* s, int increase);
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Abstração de Dados

● O que há de errado com essa abordagem ?
– O endereço da estrutura deve ser informado em 

cada uso de funções de biblioteca.
– O mecanismo da biblioteca se mistura ao 

significado das chamadas às funções.
– Conflitos de nomes de funções.

● Como remediar ?
– Porque não tornar essas funções membros de uma 

struct ?
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Abstração de Dados

● Bibliotecas em C++ (com estilo C++):

// C-like library converted to C++

struct Stash { // There is no typedef
int size;      // Size of each space
int quantity;  // Number of storage spaces
int next;      // Next empty space
 // Dynamically allocated array of bytes
unsigned char* storage;
// Functions!
void initialize (int size);
void cleanup ();
int add (const void* element);
void* fetch (int index);
int count ();
void inflate (int increase);

};
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Abstração de Dados

● Bibliotecas em C++ (com estilo C++):

// C library converted to C++
// Declare structure and functions
#include "CppLib.h"

// Quantity of elements to add
// when increasing storage
const int increment = 100;

// Scope operator (::)
void Stash::initialize (int sz) {

size = sz;
quantity = 0;
storage = 0;
next = 0;

}

...
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Abstração de Dados

● No C++, structs podem conter funções, 
encapsulando característica e comportamento.

● O que é um objeto ?
– Uma entidade limitada e independente, capaz de 

recordar e atuar.
– Um lugar onde dados podem ser armazenados e 

que contenha operações que podem ser realizadas 
nesses dados.

– Linguagens Orientadas a Objetos X Baseadas em 
Objetos.
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Abstração de Dados

● Tipos Abstratos de Dados:
– IMPORTANTE: a definição de structs e classes 

criam novos tipos.
● A declaração e definição de structs e classes 

acontecem em dois arquivos:
– Header: informam o quê a struct/classe faz. 

Necessário na compilação.
– De implementação: informan como a struct/classe 

faz o que ela se propõe a fazer. Necessário na link-
edição. Mudanças na implementação não 
requerem a recompilação do sistema.
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Abstração de Dados

● Arquivos header devem vir protegidos com 
defines:

#ifndef HEADER_FLAG
#define HEADER_FLAG

// Type declaration here

#endif /* HEADER_FLAG */

---------------------------------------------------------

// Simple header that prevents re-definition
#ifndef SIMPLE_H
#define SIMPLE_H

struct Simple {
int i,j,k;
initialize () { i = j = k = 0; }

};
#endif /* SIMPLE_H */
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Abstração de Dados

● Resolução do escopo global:

// Global scope resolution
int a;
void f () {}

struct S {
int a;
void f ();

};

void S::f () {
::f ();  // Would be recursive otherwise!
::a++;  // Select the global a
a--;    // The a at struct scope

}

int main () { S s; f(); }
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Ajustando alguns limites:
– Em qualquer relacionamento é importante ter 

limites que são respeitados por todos os 
envolvidos.

– Ao criar uma biblioteca estabelece-se um 
relacionamento com o programador-cliente que 
utiliza a biblioteca.



  

Sandro Santos Andrade

Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Especificadores de acesso do C++:
– Public: todas as declarações dos membros que 

seguem estão disponíveis para todos.
– Private: significa que ninguém pode acessar o 

membro, exceto o criador do tipo, dentro de 
funções membros desse tipo.

– Protected: atuam como o private, porém 
concedendo acesso a structs derivadas.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Especificador friend:
– Concede acesso a partir de funções que não são 

membros da struct em questão.

// Friend allows special access

// Declaration (incomplete type specification)
struct X;

struct Y {
void f(X*);

};

struct X { // Definition
public:

friend void g(X*, int); // Global friend
friend void Y::f(X*); // Struct member friend
friend struct Z; // Entire struct is a friend

};
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Classes:
– Palavra chave utilizada no Simula-67 para indicar 

um novo tipo de dado.
– São idênticas às struct, com a exceção de que 

membros de classes por default são privados, ao 
passo que em structs eles são públicos.

– É um conceito fundamental da orientação a 
objetos.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de uma classe em C++:

// Converted to use access control
#ifndef STASH_H
#define STASH_H

class Stash {
int size;      // Size of each space
int quantity;  // Number of storage spaces
int next;      // Next empty space
// Dynamically allocated array of bytes:
unsigned char* storage;
void inflate (int increase);

public:
void initialize (int size);
void cleanup ();
int add (void* element);
void* fetch (int index);
int count ();

};
#endif // STASH_H
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Inicialização e limpeza:
– Melhoram a robustez de uma classe. Muitos bugs 

de programas em C são consequência da falta de 
inicialização ou limpeza de variáveis.

● O método construtor:
–  Não se pode esperar que o programador se 

lembre de executar métodos de inicialização.
– O construtor é uma função-membro 

automaticamente invocada no momento da criação 
do objeto.

– Construtores têm o mesmo nome da classe.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Considerações:
– Construtores podem receber argumentos.

● Ex: “Tree t (12);”

– Construtores e destrutores são tipos especiais de 
funções: eles não têm tipo de retorno.

● O método destrutor:
– Destrutores têm o mesmo nome da classe, porém 

são iniciados com o caracter ~.
– Destrutores nunca têm argumentos.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de um construtor e destrutor:

class Tree {
int height;

public:
Tree(int initialHeight);  // Constructor
~Tree();  // Destructor
// ...

};

int main() {
cout << "before opening brace" << endl;
{

Tree t (12);
cout << "after Tree creation" << endl;
t.printsize ();
t.grow (4);
cout << "before closing brace" << endl;

}
cout << "after closing brace" << endl;

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Inicialização agregada:

int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; // Inicialização agregada

int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; // Erro

int b[6] = {0}; // 1o com zero e demais com 0

int c[] = { 1, 2, 3, 4 }; // Auto contagem

for(int i = 0; i < sizeof c / sizeof *c; i++) // Descoberta do tamanho do array
c[i]++;

class Z { // Definição da classe Z
int i, j;

public:
Z(int ii, int jj);
void print();

};

Z zz[] = { Z(1,2), Z(3,4), Z(5,6), Z(7,8) }; // Inicialização agregada de objetos Z



  

Sandro Santos Andrade

Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Construtor default:
– É aquele que pode ser chamado sem argumentos.
– Se nenhum construtor é especificado na classe o 

compilador irá criar o construtor default vazio.

struct Y {
float f;
int i;
Y(int a); // Construtor com um parâmetro

}; 

Y y2[2] = { Y(1) }; // ERRO

Y y3[7]; // ERRO

Y y4; // ERRO
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Sobrecarga de função:
– Uma das características importantes em uma 

linguagem de programação é o uso conveniente de 
nomes.

– Motivação para sobrecarga:
● Tratar nuances sem adicionar novos nomes.
● Diferentes implementações de construtores.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Sobrecarga de função:
– Argumentos default:

● Automaticamente enviado pelo compilador caso ele não 
esteja presenta na chamada à função.

● Reduz a implementação de novas sobrecargas.

– Não é permitido a sobrecarga em funções que 
diferem somente no tipo de retorno.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de sobrecarga:
class Stash {

int size;      // Size of each space
int quantity;  // Number of storage spaces
int next;      // Next empty space
unsigned char* storage;
void inflate(int increase);

public:
Stash (int size); // Zero quantity
Stash (int size, int initQuantity);

}

Stash::Stash (int sz) {
size = sz; quantity = 0; next = 0; storage = 0;

}

Stash::Stash (int sz, int initQuantity) {
Stash (sz);
inflate(initQuantity);

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de argumentos default:
class Stash {

int size;      // Size of each space
int quantity;  // Number of storage spaces
int next;      // Next empty space
unsigned char* storage;
void inflate(int increase);

public:
Stash (int size, int initQuantity = 0); // Default argument

}

Stash::Stash (int sz, int initQuantity) {
Stash (sz);
inflate(initQuantity);

}

...

// Use
Stash A(100), B(100, 0);
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Considerações:
– Não pode existir um argumento default seguido de 

um argumento não default.
– A partir do primeiro argumento default todos os 

demais também devem ser default.
– O valor default dos argumento só aparecem na 

declaração (arquivos header).
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Argumentos e retorno de funções:
– No C++, argumentos devem ser preferencialmente 

declarados como referências constantes.
– Objetos temporários são sempre referências 

constantes.
class X {};

X f () { return X(); } // Return by value

void g1 (X&) {} // Pass by non-const reference
void g2 (const X&) {} // Pass by const reference

int main () {
// Error: const temporary created by f()
g1(f());
// OK: g2 takes a const reference
g2(f());

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Objetos constantes e funções-membro 
constantes:
– Constantes não-estáticas dentro de classes são 

constantes durante o ciclo de vida de cada objeto. 
Objetos diferentes podem conter diferentes valores 
para a constantes.

– Essas constantes não podem ser inicializadas 
dentro da classe.

– Essas constantes também não podem ser 
inicializadas dentro do método construtor, pois elas 
devem ser inicializadas na definição.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Lista de inicialização de construtores:
// Initializing const in classes

#include <iostream>
using namespace std;

class Fred {
const int size;
static const max = 100;

public:
Fred (int sz);
void print ();

};

Fred::Fred (int sz) : size (sz) { }
void Fred::print () { cout << size << endl; }

int main () {
Fred a (1), b (2), c (3);
a.print (), b.print (), c.print ();

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● The enum hack:

#include <iostream>
using namespace std;

class Bunch {
enum { size = 1000 };
int i [size];

};

int main () {
cout << "sizeof (Bunch) = " << sizeof (Bunch) 
        << ", sizeof (i[1000]) = " << sizeof (int[1000]) << endl;

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Objetos constantes:
– São objetos cujo estado não muda durante seu 

ciclo de vida.

● Como garantir isso ?
– Impedir dados públicos não é suficiente.
– Resposta: permitindo somente a invocação de 

funções-membro constantes.

const int i = 1;
const Blob b (2);
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Funções-membro constantes:
– São aquelas que não alteram o estado do objeto e 

possuem a palavra reservada const na sua 
assinatura.

– Funções sem a palavra reservada const são 
consideradas potenciais alteradoras do estado do 
objeto.

– Tentar invocar funções não-const a partir de um 
objeto const resulta em um erro.

– Tentar alterar o estado do objeto a partir de uma 
função const resulta em um erro.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de funções-membro constantes:

– Se a função f() tentar modificar i ou tentar chamar 
uma função não-const será gerado um erro.

class X {
int i;

public:
X (int ii);
int f () const;

};

X::X (int ii) : i (ii) { }
int X::f () const { return i; }

int main () {
X x1 (10);
const X x2 (20);
x1.f ();
x2.f ();

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Macros do C X Funções inline do C++:

// Macro em C
#define FLOOR(x,b) x>=b?0:1

// Inlines inside classes
class Point {

int i, j, k;
public:

Point (): i (0), j (0), k (0) { }
Point (int ii, int jj, int kk) : i (ii), j (jj), k (kk) { }
void print (const string& msg = "") const {

if (msg.size() != 0) cout << msg << endl;
cout << "i = " << i << ", " << "j = " << j << ", "
        << "k = " << k << endl;

}
};

// Print poderia também ser definida como:
inline void Point::print (const string& msg = "") const { ... }
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Funções inline são expandidas no código.
● Uso típico: acessores e modificadores:

class Rectangle {
int width, height;

public:
Rectangle (int w = 0, int h = 0) : width (w), height (h) { }
int getWidth () const { return this->width; } // Read
void setWidth (int width) { this->width = width; } // Set
int getHeight () const { return this->height; } // Read
void setHeight (int heigth) { this->height = height; } // Set

};

int main() {
Rectangle r (19, 47);
// Change width & height
r.setHeight (2 * r.getWidth ());
r.setWidth (2 * r.getHeight ());

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Atividades ocultas em construtores e 
destrutores:

class Member {
int i, j, k;

public:
Member (int x = 0) : i (x), j (x), k (x) { }
~Member () { cout << "~Member" << endl; }

};

class WithMembers {
Member q, r, s; // Have constructors
int i;

public:
WithMembers (int ii) : i (ii) { } // Trivial ?
~WithMembers () {

cout << "~WithMembers" << endl;
}

};

int main () {
WithMembers wm (1);

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Entretanto, sugere-se a compilação separada:

// Arquivo Rectangle.h

class Rectangle {
int width, height;

public:
Rectangle (int w = 0, int h = 0);
int getWidth () const;
void setWidth (int w);
int getHeight () const;
void setHeight (int h);

};
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Entretanto, sugere-se a compilação separada:

// Arquivo Rectangle.cpp

inline Rectangle::Rectangle (int w, int h) : width (w), height (h) { }

inline int Rectangle::getWidth () const {
return width;

}

inline void Rectangle::setWidth (int w) {
width = w;

}

inline int Rectangle::getHeight () const {
return height;

}

inline void Rectangle::setHeight (int h) {
height = h;

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Namespaces:
– Utilizado para colocar os seus membros em um 

espaço distinto.
– Criando um namespace:

– Detalhes:
● Namespaces podem ser aninhados, não é necessário ; 

ao final, namespaces podem ser “continuados”.

namespace MyLib {
// Declarations

}

int main () { }
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de namespaces continuados:

    // Header1.h
    #ifndef HEADER1_H
    #define HEADER1_H
    namespace MyLib {

    extern int x;
    void f();
    // ...

    } 
    #endif // HEADER1_H

    // Header2.h
    #ifndef HEADER2_H
    #define HEADER2_H
    #include "Header1.h"
    // Add more names to MyLib
    namespace MyLib { // NOT a redefinition!

    extern int y;
    void g();
    // ...

    } 
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Usando namespaces:

namespace X {
class Y {

static int i;
public:

void f ();
};
class Z;
void func ();

}
int X::Y::i = 9;

class X::Z {
int u, v, w;

public:
Z (int i);
int g ();

 };

X::Z::Z (int i) { u = v = w = i; }
int X::Z::g () { return u = v = w = 0; }

void X::func () {
X::Z a (1);
a.g ();

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● O operador using:

#ifndef NAMESPACEMATH_H
#define NAMESPACEMATH_H
#include "NamespaceInt.h"
namespace Math {

using namespace Int;
Integer a, b;
Integer divide (Integer, Integer);
// ...

} 
#endif // NAMESPACEMATH_H

#include "NamespaceInt.h"
void arithmetic () {

using namespace Int; // Diretiva using
Integer x;
x.setSign (positive);
using Math::divide; // Declaração using
Integer i = divide (4, 2);

}
int main () { }
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Diretrizes para passagem de parâmetros:
– Passar um parâmetro por valor requer a invocação 

de um construtor e um destrutor.
– Passar um parâmetro por referência constante 

requer apenas copiar um endereço.
● Referências constantes:

– Se uma função não modifica um argumento, este 
deve ser passado como referência constante.

● Ou seja, para tipos primitivos, estes não serão 
modificados e para objetos, métodos não-const não 
serão invocados nem atributos públicos modificados.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de referências constantes:

// Passing references as const

void f (int&) {}
void g (const int&) {}

int main () {
f (1);  // Error
g (1);

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Passando e retornando objetos por valor:

// A class that counts its objects
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
ofstream out ("HowMany.out");

class HowMany {
static int objectCount;

public:
HowMany () { objectCount++; }
static void print (const string& msg = "") {

if (msg.size () != 0) out << msg << ": ";
out << "objectCount = " << objectCount << endl;

 }
~HowMany () {

objectCount--;
print ("~HowMany ()");

}
};
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Passando e retornando objetos por valor:
int HowMany::objectCount = 0;

// Pass and return BY VALUE:
HowMany f (HowMany x) {

x.print ("x argument inside f()");
return x;

}

int main () {
HowMany h;
HowMany::print ("after construction of h");
HowMany h2 = f (h);
HowMany::print ("after call to f ()");

}

after construction of h: objectCount = 1
x argument inside f (): objectCount = 1
~HowMany (): objectCount = 0
after call to f (): objectCount = 0
~HowMany (): objectCount = -1
~HowMany (): objectCount = -2
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Quando um objeto é passado como valor um 
novo objeto é criado a partir do parâmetro.

● Isso também acontece ao retornar um objeto 
em uma função.

● Por default, o compilador realiza essa criação 
através de cópias bit a bit, sem a invocação do 
destrutor.

● Para tipos primitivos isso não é um problema, 
mas pode ser prejudicial para objetos com 
atributos estáticos ou ponteiros como atributos.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Felizmente, o programador pode especificar a 
função a ser chamada sempre que se precisa 
criar um objeto a partir de outro do mesmo tipo.

● Essa função é o copy constructor.
● O copy constructor recebe como parâmetro 

uma referência constante para um objeto da 
mesma classe na qual ele está presente.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de copy constructor:
// The copy-constructor
...

class HowMany2 {
string name; // Object identifier
static int objectCount;

public:
HowMany2 (const string& id = "") : name (id) {

++objectCount;
print ("HowMany2 ()");

 }
~HowMany2 () {

--objectCount;
print ("~HowMany2()");

}
// The copy-constructor
HowMany2 (const HowMany2& h) : name (h.name) {

name += " copy";
++objectCount;
print ("HowMany2 (const HowMany2&)");

 }
...
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de copy constructor:

int main () {
HowMany2 h ("h");
out << "Entering f ()" << endl;
HowMany2 h2 = f (h);
h2.print ("h2 after call to f ()");
out << "Call f (), no return value" << endl;
f (h);
out << "After call to f()" << endl;

}

 1) HowMany2()
 2)   h: objectCount = 1
 3) Entering f()
 4) HowMany2(const HowMany2&)
 5)   h copy: objectCount = 2
 6) x argument inside f()
 7)   h copy: objectCount = 2
 8) Returning from f()
 9) HowMany2(const HowMany2&)
10)   h copy copy: objectCount = 3

11) ~HowMany2()
12)   h copy: objectCount = 2
13) h2 after call to f()
14)   h copy copy: objectCount = 2
15) Call f(), no return value
16) HowMany2(const HowMany2&)
17)   h copy: objectCount = 3
18) x argument inside f()
19)   h copy: objectCount = 3
20) Returning from f()
21) HowMany2(const HowMany2&)
22)   h copy copy: objectCount = 4
23) ~HowMany2()
24)   h copy: objectCount = 3
25) ~HowMany2()
26)   h copy copy: objectCount = 2
27) After call to f()
28) ~HowMany2()
29)   h copy copy: objectCount = 1
30) ~HowMany2()
31)   h: objectCount = 0
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Considerações sobre copy constructors:
– Caso ele não seja implementado, o copy 

constructor default irá realizar cópia bit a bit 
(atributo a atributo).

– Caso o objeto contenha outros objetos será 
utilizado o copy constructor de cada objeto (quando 
disponível) ou a cópia bit a bit (caso contrário).

– Pode-se impedir a passagem de objetos por valor 
declarando seu copy constructor como privado.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Sobrecarga de operadores:
● Representam uma outra forma de realizar invocações à 

funções.
● Porém, os argumentos não estão entre parênteses e sim 

próximos a operadores.
● O compilador saberá qual função invocar a depender do 

operador e parâmetro utilizados.
● O nome da função a ser chamada é formado pela 

palavra reservada operator seguida do operador a ser 
sobrecarregado.

● Devem ser criados somente quando o seu uso favorecer 
a escrita e legibilidade do código.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de sobrecarga de operadores:

#include <iostream>
using namespace std;

class Integer {
int i;

public:
Integer (int ii) : i (ii) {}
const Integer
operator+ (const Integer& rv) const {

cout << "operator+" << endl;
return Integer (i + rv.i);

}
Integer&
operator+= (const Integer& rv) {

cout << "operator+=" << endl;
i += rv.i;
return *this;

}
};

int main () {
cout << "built-in types:" << endl;
int i = 1, j = 2, k = 3;
k += i + j;
cout << "user-defined types:" << endl;
Integer ii (1), jj (2), kk (3);
kk += ii + jj;

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Operadores não-membros:
– Algumas vezes o operando do lado esquerdo deve 

ser um objeto de outra classe (exemplo: << e >>).
– Não podemos alterar as classes ostream e istream.
– Solução: sobrecarga de operadores como funções 

friend.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de operadores não-membros:

class IntArray {
enum { sz = 5 };
int i[sz];

public:
IntArray () { memset (i, 0, sz*sizeof (*i)); }
int& operator[] (int x) {

require (x >= 0 && x < sz,
"IntArray::operator [] out of range");
return i[x];

}
friend ostream&
operator<< (ostream& os, const IntArray& ia);
friend istream&
operator>> (istream& is, IntArray& ia);

};

ostream& 
operator<< (ostream& os, const IntArray& ia) {

for (int j = 0; j < ia.sz; j++) {
os << ia.i[j];
if (j != ia.sz -1)

os << ", ";
}
os << endl;
return os;

}

istream& operator>> (istream& is, IntArray& ia) {
for (int j = 0; j < ia.sz; j++)

is >> ia.i[j];
return is;

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de uso de operadores não-membros:

int main() {
stringstream input("47 34 56 92 103");
IntArray I;
input >> I;
I[4] = -1;  // Use overloaded operator[]
cout << I;

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Copy constructor X Sobrecarga do operador de 
atribuição:

● É sempre melhor escrever código que usa o 
copy constructor ao invés do operator=, pois 
evita-se uma chamada a função.

MyType b;
MyType a = b; // O copy constructor é invocado.
a = b; // O operator= é invocado.



  

Sandro Santos Andrade

Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de operador de atribuição:

class Value {
int a, b;
float c;

public:
Value (int aa = 0, int bb = 0, float cc = 0.0)
 : a (aa), b (bb), c (cc) { }
Value& operator= (const Value& rv) {

a = rv.a;
b = rv.b;
c = rv.c;
return *this;

}
friend ostream&
operator<< (ostream& os, const Value& rv) {

return os << "a = " << rv.a << ", b = "
<< rv.b << ", c = " << rv.c;

}
};

int main () {
Value a, b (1, 2, 3.3);
cout << "a: " << a << endl;
cout << "b: " << b << endl;
a = b;
cout << "a after assignment: " << a << endl;

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Considerações sobre a sobrecarga do 
operador de atribuição:
– São frequentemente utilizados para realizar deep 

copies em classes que contém ponteiros como 
atributos.

– Toda classe possui um operator= que realiza a 
atribuição bit a bit.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Criando objetos dinamicamente:

class Tree {
int height;

public:
Tree (int treeHeight) : height (treeHeight) { }
~Tree () { std::cout << "*"; }
friend std::ostream&
operator<< (std::ostream& os, const Tree* t) {

return os << "Tree height is: " << t->height << std::endl;
}

 }; 
#endif // TREE_H //

#include "Tree.h"
using namespace std;

int main () {
Tree* t = new Tree (40);
cout << t;
delete t;

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● new and delete para arrays:

MyType* fp = new MyType[100];
MyType* fp2 = new MyType;
delete fp2; // OK
delete fp;  // Not the desired effect
delete []fp;
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Herança e composição:

#ifndef USEFUL_H
#define USEFUL_H

class X {
int i;

public:
X () { i = 0; }
void set (int ii) { i = ii; }
int read () const { return i; }
int permute () { return i = i * 47; }

};
#endif // USEFUL_H //

#include "Useful.h"

class Y {
int i;

public:
X x; // Embedded object
Y() { i = 0; }

};

class Y : public X {
int i;  // Different from X's i

public:
Y() { i = 0; }
int change() {

i = permute();     // Different name call
return i;

}
void set(int ii) {

i = ii;
X::set(ii);  // Same-name function call

}
};

int main() {
Y D;
D.change();
D.read();
D.permute();
D.set(12);

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Herança:
– Durante a herança, por default tudo se transforma 

em private.
– A herança pública (: public X) informa que os 

membros públicos deverão permanecer públicos na 
classe derivada.

● Composição:
– Quando um objeto é criado, os construtores default 

de todos os seus sub-objetos são chamados.
– Como, entretanto, invocar outros construtores dos 

sub-objetos ?
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Utilizando a lista de inicialização:

● É recomendado que se utilize esse estilo de 
inicialização também para tipos primitivos.

MyType::MyType(int i) : Bar(i) { // ... // MyType inherits from Bar

MyType2::MyType2(int i) : Bar(i), m(i+1) { // ... // Mytype inherits from Bar and aggregates m
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Herança e protected:
class Base {

int i;
protected:

int read () const { return i; }
void set (int ii) { i = ii; }

public:
Base (int ii = 0) : i (ii) {}
int value (int m) const { return m*i; }

};

class Derived : public Base {
int j;

public:
Derived (int jj = 0) : j (jj) {}
void change (int x) { set(x); }

}; 

int main() {
Derived d;
d.change (10);

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Polimorfismo e funções virtuais:

// Inheritance & upcasting

#include <iostream>
using namespace std;
enum note { middleC, Csharp, Eflat }; // Etc.

class Instrument {
public:

void play (note) const {
cout << "Instrument::play" << endl;

}
};

// Wind objects are Instruments
// because they have the same interface

class Wind : public Instrument {
public:

// Redefine interface function
void play (note) const {

cout << "Wind::play" << endl;
}

};

void tune (Instrument& i) {
// ...
i.play (middleC);

}

int main () {
Wind flute;
tune (flute); // Upcasting

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Polimorfismo e funções virtuais:

// Inheritance & upcasting

#include <iostream>
using namespace std;
enum note { middleC, Csharp, Eflat }; // Etc.

class Instrument {
public:

void play (note) const {
cout << "Instrument::play" << endl;

}
};

// Wind objects are Instruments
// because they have the same interface

class Wind : public Instrument {
public:

// Redefine interface function
void play (note) const {

cout << "Wind::play" << endl;
}

};

void tune (Instrument& i) {
// ...
i.play (middleC);

}

int main () {
Wind flute;
tune (flute); // Upcasting

}
NÃO F

UNCIO
NA
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Para habilitar o late binding (ligação dinâmica 
ou tardia) deve-se:
– Declarar as funções como virtual na classe base.
– Utilizar ponteiros ou referências no momento da 

invocação.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Polimorfismo e funções virtuais:

// Inheritance & upcasting

#include <iostream>
using namespace std;
enum note { middleC, Csharp, Eflat }; // Etc.

class Instrument {
public:

virtual void play (note) const {
cout << "Instrument::play" << endl;

}
};

// Wind objects are Instruments
// because they have the same interface

class Wind : public Instrument {
public:

// Redefine interface function
void play (note) const {

cout << "Wind::play" << endl;
}

};

void tune (Instrument& i) {
// ...
i.play (middleC);

}

int main () {
Wind flute;
tune (flute); // Upcasting

}
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Polimorfismo e funções virtuais:

// Inheritance & upcasting

#include <iostream>
using namespace std;
enum note { middleC, Csharp, Eflat }; // Etc.

class Instrument {
public:

virtual void play (note) const {
cout << "Instrument::play" << endl;

}
};

// Wind objects are Instruments
// because they have the same interface

class Wind : public Instrument {
public:

// Redefine interface function
void play (note) const {

cout << "Wind::play" << endl;
}

};

void tune (Instrument& i) {
// ...
i.play (middleC);

}

int main () {
Wind flute;
tune (flute); // Upcasting

}

FUNCIO
NA
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Classes abstratas e funções virtuais puras:
– Uma classe abstrata é aquela que contém pelo 

menos uma função virtual pura.
– Funções virtuais puras devem ser implementadas 

em classes filhas, salvo estas também sejam 
abstratas.

– Funções virtuais puras não têm corpo (definição).
– Classes abstratas não podem ser instanciadas e 

servem somente para realizar upcast em métodos 
com parâmetros polimórficos e ligação dinâmica.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de classe abstrata:
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo de classe abstrata:

// Pure abstract base classes

class Instrument {
public:

// Pure virtual functions:
virtual void play (note) const = 0;
virtual char* what () const = 0;
// Assume this will modify the object
virtual void adjust (int) = 0;

};

class Wind : public Instrument {
public:

void play (note) const {
cout << "Wind::play" << endl;

}
char* what () const { return "Wind"; }
void adjust (int) { }

};
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Considerações:
– Construtores não devem ser virtual.
– Destrutores devem ser virtual.

● Downcasting:
– dynamic_cast: realiza o downcasting de forma 

segura ou retorna um ponteiro nulo. Gera overhead 
extra.

– static_cast: realiza o downcasting sem checar por 
tipos. Overhead menor.
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Aspectos da Orientação a 
Objetos em C++

● Exemplo downcasting:

class Shape { public: virtual ~Shape() {}; };
class Circle : public Shape {};
class Square : public Shape {};
class Other {};

int main () {
Circle c;
Shape* s = &c;  // Upcast: normal and OK
s = static_cast<Shape*>(&c);  // More explicit but unnecessary
Circle* cp = 0;
Square* sp = 0;
if (typeid (s) == typeid (cp))  // C++ RTTI

cp = static_cast<Circle*>(s);
if (typeid (s) == typeid (sp))

sp = static_cast<Square*>(s);
if (cp != 0)

cout << "It's a circle!" << endl;
if (sp != 0)
cout << "It's a square!" << endl;

}
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Introdução à Standard 
Template Library (STL)

● Standard Template Library:
– Conjunto de classes genéricas para estruturas de 

dados e algoritmos.
– Biblioteca importante para o uso efetivo do C++.
– Principais grupos de classes:

● Strings
● IOStreams
● Algoritmos genéricos
● Containers genéricos
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Introdução à Standard 
Template Library (STL)

● Strings:
– Métodos para busca: find, find_first_of, find_last_of, 

rfind.
– Métodos para comparação: operator==, operator!=, 

operator>, operator<, operator>=, operator<=, 
compare.
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Introdução à Standard 
Template Library (STL)

● IOStreams:
– Generalizam o acesso a diversas formas de I/O.
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Introdução à Standard 
Template Library (STL)

● Containers genéricos:

// Simple use of STL set.

#include <cassert>
#include <set>
using namespace std;
 
int main () {

set<int> intset;
for (int i = 0; i < 25; i++)

for (int j = 0; j < 10; j++)
// Try to insert duplicates
intset.insert (j);

assert (intset.size() == 10);
}
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Introdução à Standard 
Template Library (STL)

● Containers genéricos:
– Se subdividem nas seguintes categorias:

● Containers de sequência: vector, list e deque.
● Containers adaptadores: queue, stack, priority_queue.
● Containers associativos: set, map, multiset, multimap.
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Introdução à Standard 
Template Library (STL)

● Exemplo de containers genéricos:

typedef std::vector<Shape*> Container;
 
typedef Container::iterator Iter;
 
int main () {

typedef std::vector<Shape*> Container;
typedef Container::iterator Iter;
Container shapes;
shapes.push_back (new Circle);
shapes.push_back (new Square);
shapes.push_back (new Triangle);
for (Iter i = shapes.begin (); i != shapes.end (); i++)

(*i)->draw ();
// ... Sometime later:
for (Iter j = shapes.begin (); j != shapes.end (); j++)

delete *j;
}
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Introdução à Standard 
Template Library (STL)

● Exemplo de algoritmos genéricos:

int main () {
int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 11, 11, 11, 11, 11 };
const int ASZ = sizeof a / sizeof *a;
vector<int> v (a, a + ASZ);
print (v.begin (), v.end (), "v", " ");
vector<int>::iterator it = find (v.begin (), v.end (), 4);
cout << "find: " << *it << endl;

...
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Introdução ao Qt4

● Biblioteca open source para construção de 
aplicações visuais multiplataforma.

● Contém extensões para:
– Networking.
– Processamento de XML.
– Multimídia (áudio, vídeo e OpenGL).
– Multithreading.
– Internacionalização e localização.
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Introdução ao Qt4

Demonstração
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