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8. Biblioteka standardowa 

C++  
Standard Template Library - STL 
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• Wielu producentów kompilatorów oferujących 

początkowo kontenery obiektowe rozbudowało swoje 

biblioteki o kontenery wykorzystujące szablony.  

• Około 1995 roku pojawiła się biblioteka STL (Standard 

Template Library), która przerodziła się w standardową 

bibliotekę C++. 

• Zalety: 

– w obecnej chwili biblioteka jest faktycznym standardem;  

– dostarczana jest w postaci kodu źródłowego szablonów 

– biblioteka definiuje wiele podstawowych klas: string, list, vector, 

map, set, itd. 

– biblioteka implementuje standardowe algorytmy (np.: sort, 

replace) 

– biblioteka oferuje poprawione wersje klas strumieni 

– kod biblioteki został zoptymalizowany  
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STL - wprowadzenie 

• Szablony STL umieszczone są w plikach o charakterystycznych 

nazwach – nie mają one rozszerzenia. Nazwy plików odpowiadają 

nazwom szablonów.  

• Wszystkie definicje STL umieszczone są w odrębnej przestrzeni 

nazw (ang. namespace) std.  

• Stąd nazwą kontenera jest na przykład std::vector. Aby pominąć 

przedrostek std należy skorzystać z deklaracji  

 using namespace std;  
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#include <vector> 
using namespace std; 
 
int  main() 
{ 
    std::vector<int> v1; 
    vector<int>v2; 
    for(int i=0;i<20;i++)v1.push_back(i); 
} 



STL wprowadzenie 

• Biblioteka STL w specyficzny sposób definiuje pojęcie 

iteratora. Iteratory mogą być traktowane jak wskaźniki, 

które podczas iteracji będą przebiegały kolejne elementy 

kontenera, aż do momentu, kiedy osiągną adres danych 

poza kontenerem.  

• Aby uzyskać dostęp do elementu należy użyć operatora 

dereferencji *.  

• Jeżeli obiekty w kontenerze należą do pewnej klasy, 

dostęp do pól i metod obiektu zapewni operator ->.  
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STL przykład iteracji 
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int  main(){ 
    std::vector<int> v1; 
    for(int i=0;i<20;i++)v1.push_back(i); 
 
    for(vector<int>::const_iterator it=v1.begin(); 
        it!=v1.end(); 
        ++it) 
        cout<<*it<<" "; 
} 

• vector<int>::const_iterator – jest to typ iteratora zdefiniowany 

jako klasa wewnętrzna szablonu.  

• it=v1.begin() – ustawia iterator tak, by wskazywał pierwszy 

element kontenera 

• it!=v1.end() – testuje, czy iterator nie wyszedł poza sekwencję 

elementów w kontenerze 

• ++it– inkrementuje iterator 

• *it – realizuje dostęp do elementu wskazywanego przez iterator 



Iteracja w C++11  

• Automatyczne określenie typu iteratora 
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for(auto it=v1.begin();it!=v1.end();++it) 
    cout<<*it<<" "; 

• Pętla typu dla każdego (range-based) 

– Wartości elementów 

 

 

– Referencje do elementów 

 

 

– Automatyczne określenie typu elementu 

 

for (int e:v1) cout << e << " "; 

for (int& e:v1) e=-e; 

for (auto e:v1) cout << e << " "; 
 
for (auto&e:v1) e=e*e; 



Iteracja w C++11 
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int  main() { 
    std::vector<int> v1; 
    for (int i = 0; i < 20; i++)v1.push_back(i); 
    for(auto it=v1.begin();it!=v1.end();++it) 
        cout<<*it<<" "; 
    cout<<endl; 
    for (int e:v1) cout << e << " "; 
    cout<<endl; 
    for (int& e:v1) e=-e; 
    for (auto e:v1) cout << e << " "; 
    cout<<endl; 
    for (auto&e:v1) e=e*e; 
    for (auto e:v1) cout << e << " "; 
    cout<<endl; 
} 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19  

0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 



Wybrane kontenery STL 
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Szablon <string> 

• Szablon definiuje klasę std::string 
reprezentującą tablicę znakową, która może 

dynamicznie zmieniać swoje rozmiary. 

• Poza funkcjami do zarządzania pamięcią, klasa 

zawiera szereg metod umożliwiających dostęp 

do znaków lub działania na całych tekstach 

(konkatenacja, usuwanie, wstawianie, 

zastępowanie, itd.) 
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Zarządzanie pamięcią 

capacity() 

Zwraca rozmiar bufora. 
reserve (size_type n =0) 

Zmienia rozmiary bufora. Gwarantuje, że po jej 

wykonaniu funkcja capacity() będzie zwracała co 

najmniej n. 

size() lub length() 

Zwraca długość tekstu (liczbę znaków umieszczonych w 

buforze).  
resize(size_type n, E c = E()) 

Gwarantuje, że funkcja size()będzie zwracała co 

najmniej n.  W razie potrzeby powiększa tablicę i 

wypełnia znakiem c.  
11 



Przykład 
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#include <string> 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
    string s; 
    ifstream is("readme.txt"); 
    s.reserve(40); 
    for(int i=0;;i++){ 
        int c=is.get(); 
        if(c<0)break; 
        s+=(char)c;  // lub: s.append(1,c); 
        if(i%100==0){ 
            cout<<s.capacity()<<" "; 
            cout<<"("<<s.size()<<") "; 
        } 
    } 
    cout<<endl<<s; 
    return 0; 
} 

40 (1) 160 (101) 320 (201) 320 (301) 

640 (401) 640 (501) 640 (601) 1280 

(701) 1280 (801) 1280 (901) 1280 

(1001) 1280 (1101) 1280 (1201) 2560 

(1301) 2560 (1401) 2560 (1501) 2560 

(1601) 2560 (1701) 2560 (1801) 2560 

(1901) 2560 (2001) 2560 (2101) 2560 

(2201) 2560 (2301) 2560 (2401) 2560 

(2501) 8135 (2601) …tekst pliku … 



Metoda c_str() 

Metoda zwraca stały wskaźnik do tekstu. Może 

być użyta tam, gdzie wymagane jest użycie 

danych typu const char*. 
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int main(){ 
    string s="Tekst"; 
    cout<<strcmp(s.c_str(),"Tekst")<<endl; 
} 



Dostęp do znaków 

Użytkownik klasy string może zrealizować dostęp do 

znaków z wykorzystaniem operatora [], funkcji at() lub 

iteratorów. 
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string s="abcdefghij"; 
s[5]='F'; 
string::iterator it=s.begin(); 
*it='A'; 
 
s.at(1)='B'; 
for(string::const_iterator ci=s.begin(); 
    ci!=s.end();ci++)cout<<*ci; 
cout<<endl; 

ABcdeFghij 



Dostęp do znaków 
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for(string::reverse_iterator ri=s.rbegin(); 
    ri!=s.rend();ri++)cout<<*ri; 
cout<<endl; 
 
 
string s2; 
s2.resize(10); 
string::reverse_iterator ri; 
for(ri=s.rbegin(),it=s2.begin();ri!=s.rend(); 
    ri++,it++)*it=*ri; 
cout<<s2<<endl; 
 
 

Wypisywanie  od końca 

jihgFedcBA 

Kopiowanie od końca 

jihgFedcBA 

Uwaga: iterator begin() i funkcja c_str() zazwyczaj zwracają 

wskaźnik do tego samego obszaru pamięci. Jednakże nie należy 

używać ich zamiennie. Wywołanie iteratora nie gwarantuje obecności 

znaku 0 na końcu. 



Konkatenacja tekstów 

Do konkatenacji (łączenia) tekstów służy metoda append() 

występująca w kilku przeciążonych wersjach lub operatory 

+ i +=. 
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int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    string s("Ala ma"); 
    s.append(" kota"); 
    s+=" i psa"; 
    cout<<endl<<s; 
    return 0; 
} 
 



Ekstrakcja tekstów 

Do wyodrębniania fragmentów tekstu służy 

metoda substr(). Jej parametrami są indeks 

początkowy i długość tekstu. 
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int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    string s="abcdefgijklmn"; 
    cout<<s.substr(3,3)<<endl; 
    return 0; 
} 

Rezultat: def 



Usuwanie fragmentów tekstu 

W klasie string zdefiniowano kilka przeciążonych wersji 

metody erase() pozwalającej na usuwanie fragmentów 

(lub całego) tekstu. 
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int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    string s="abcdefgijklmn"; 
    int n1= s.find('d'); 
    int n2 = 3; // ile znakow 
    s.erase(n1,n2); 
    cout<<s<<endl; 
    s="abcdefgijklmn"; 
    s.erase(s.begin()+2,s.begin()+4); 
    cout<<s<<endl; 
    return 0; 
} 
 

Rezultat: 

abcgijklmn 

abefgijklmn 



Wstawianie fragmentów tekstu 

Do wstawiania fragmentów tekstu służy (przeciążona  na 

kilka sposobów) funkcja insert().  Funkcja wstawia w 

miejsce określone przez indeks lub iterator tekst, który 

może być tablicą znaków, fragmentem innego obiektu klasy 

string lub sekwencją identycznych znaków. 

19 

int main(int argc, char* argv[]){ 
    string s("Ala ma kota"); 
    s.insert(strlen("Ala ma "), "psa i "); 
    cout<<s<<endl; 
    s="abcdefgijklmn"; 
    s.insert(1,2,'x'); 
    cout<<s<<endl; 
    return 0; 
} 
 

Rezultat: 

Ala ma psa i kota 

axxbcdefgijklmn 



Znajdywanie i zastępowanie fragmentów 

tekstu 

Funkcja find() pozwala na wyszukanie w tekście 

łańcucha znaków lub wystąpienia znaku. Funkcja 

replace() pozwala na zastąpienie wskazanego fragmentu 

tekstu innym. 
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int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    string s("Witaj $user, jestes zalogowany"); 
    string userTag="$user"; 
    int start=s.find(userTag); 
    s.replace(start,userTag.size(),"Piotr Szwed"); 
    cout<<s<<endl; 
    return 0; 
} 
 

Witaj Piotr Szwed, jestes zalogowany 



Lista – szablon <list> 

Szablon definiuje listę dwukierunkową. Możliwe jest: 

• dodawanie elementów na początku i końcu listy,  

• wstawianie, usuwanie, łączenie ze sobą list.  

• automatyczne sortowanie listy. 

Nie jest możliwy swobodny dostęp do elementów za 

pośrednictwem operatora [].  

Lista jest efektywna, jeżeli liczba elementów i ich miejsce 

wstawienia nie są z góry określone.  
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Lista – szablon <list> 
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#include <list> 
int main() 
{ 
    list<int> li; 
    for(int i=0;i<10;i++) 
        li.push_back(-rand()%100); 
    for(int i=0;i<10;i++) 
        li.push_front(rand()%100); 
    for(list<int>::const_iterator it=li.begin(); 
        it!=li.end();it++) cout<<*it<<" "; 
    cout<<endl; 
    li.sort(); 
    for(auto it=li.begin();it!=li.end();it++) 
        cout<<*it<<" "; 
    cout<<endl; 
} 
 
 

32 69 66 30 93 8 5 43 51 11 -33 -43 -62 -29 0 -8 -52 -56 -56 -19  

-62 -56 -56 -52 -43 -33 -29 -19 -8 0 5 8 11 30 32 43 51 66 69 93  



Lista - sortowanie 

Aby możliwe było automatyczne sortowanie elementów 

listy za pomocą metody sort(), klasa, której obiekty są 

umieszczone na liście musi zapewniać operatory do 

porównywania elementów 
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class A{ 
public: 
    bool operator==(const A&)const{return false;} 
    bool operator<(const A&)const{return false;} 
}; 
 
int main(){ 
    list<A> ali; 
    for(int i=0;i<10;i++)ali.push_back(A()); 
    ali.sort(); 
} 
 

Skompiluje się, ale sortowanie  

nie ma sensu 



Lista - sortowanie 
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class Indexes{ 
public: 
    int row; 
    int col; 
    Indexes(int _r,int _c):row(_r),col(_c){} 
    bool operator==(const Indexes&o)const{ 
        return row==o.row && col==o.col; 
    } 
    bool operator<(const Indexes&o)const{ 
        if(row<o.row)return true; 
        if(row==o.row && col<o.col)return true; 
        return false; 
    } 
}; 
 



Lista - sortowanie 
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int main(){ 
    list<Indexes> list; 
    for(int i=0;i<10;i++){ 
        list.push_back(Indexes(rand()%3,rand()%4)); 
    } 
    for(Indexes&idx:list){ 
        cout<<"("<<idx.row<<" "<<idx.col<<") "; 
    } 
    cout<<endl; 
    list.sort(); 
    for(Indexes&idx:list){ 
        cout<<"("<<idx.row<<" "<<idx.col<<") "; 
    } 
} 

(0 1) (2 2) (0 0) (0 0) (1 0) (2 3) (2 3) (2 0) (0 2) (2 1)  

(0 0) (0 0) (0 1) (0 2) (1 0) (2 0) (2 1) (2 2) (2 3) (2 3) 



Słownik – szablon <map> 

• Słownik jest zapisem funkcji odwzorowującej klucze w 

wartości. Jest więc zbiorem par (klucz, wartość).  

– W słowniku może wystąpić tylko pojedyncza instancja 

klucza.  

– Dana wartość może być przypisana wielu kluczom.  

• Szablon map jest optymalizowany, aby zapewnić dużą 

prędkość wyszukiwania elementów słownika, dlatego 

jest implementowany jako drzewo. 

• Klasa może być użyta jako klucz, jeżeli zapewnia 

operatory do porównywania elementów == oraz < lub 

jest typem wbudowanym zapewniającym te operatory 

domyślnie. 
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Przykład 
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#include <map> 
 
int main() 
{ 
    map<string,int> dict; 
    dict.insert(map<string,int>::value_type("open",0)); 
    dict.insert(pair<string,int>("o",0)); 
    dict.emplace("close",1); 
    dict["c"]=1; 
    dict["exit"]=-1; 
    map<string,int>::const_iterator i; 
    for(i=dict.begin();i!=dict.end();i++){ 
        cout<<i->first<<" -> "<<i->second<<endl; 
    } 
    //... 
 
     



Przykład 
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//... 
    for(;;){ 
        char command[256];; 
        cin.getline(command,256); 
        i = dict.find(command); 
        if(i==dict.end()){ 
            cout<<command<<" ???";continue; 
        } 
        cout<<i->second<<endl; 
        if(i->second==-1)return 0; 
    } 
} 
 

Rezultat: 

c -> 1 

close -> 1 

exit -> -1 

o -> 0 

open -> 0 

... Liczby odpowiadające poleceniom 



Przykład – macierz rzadka 
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class SparseMatrix { 
public: 
    map<Indexes, double> map; 
 
    void set(int r, int c, double v) { 
        map.emplace(make_pair(Indexes(r, c), v)); 
    } 
 
    double get(int r, int c) { 
        auto it = map.find(Indexes(r, c)); 
        if (it == map.end())return 0; 
        return it->second; 
    } 
    Indexes getShape() const; 
}; 
 



Przykład – macierz rzadka 

30 

Funkcja wyznacza liczbę wierszy i kolumn.  

Mapa przechowuje elementy typu pair z polami: 

• first – pierwszy parametr szablonu (klucz) 

• second – drugi parametr szablonu (wartość) 

Indexes SparseMatrix::getShape()const{ 
    Indexes ret(-1,-1); 
    for(const auto&e:map) { 
        if (e.first.row > ret.row)ret.row = e.first.row; 
        if (e.first.col> ret.col)ret.col = e.first.col; 
    } 
    ret.row++; 
    ret.col++; 
    return ret; 
} 



Przykład – macierz rzadka 
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int main(){ 
    SparseMatrix m; 
    for(int i=0;i<5;i++){ 
        m.set(i,i,i+1); 
    } 
    Indexes shape= m.getShape(); 
    for(int i=0;i<shape.row;i++){ 
        for(int j=0;j<shape.col;j++){ 
            cout<<m.get(i,j)<<" "; 
        } 
        cout<<endl; 
    } 
} 

1 0 0 0 0  
0 2 0 0 0  
0 0 3 0 0  
0 0 0 4 0  
0 0 0 0 5  



Zbiór – szablon <set> 

Zbiór jest kontenerem, który przechowuje unikalne wartości 

elementów. Szablon definiuje trzy podstawowe metody:  

• insert() – dodaje element 

• empty() – testuje czy zbiór jest pusty 

• find() – znajduje element w zbiorze 

Zbiór może być traktowany jak zdegenerowana postać 

słownika: zapisuje odwzorowanie kluczwartość, ale to, w 

co odwzorowany jest klucz jest nieistotne: liczy się 

obecność klucza w zbiorze. 

Zbiór jest implementowany jako drzewo, dlatego elementy 

zbioru muszą spełniać takie same wymagania dotyczące 

interfejsu, jak klucze dla słownika: definiować operatory == 

oraz <. 
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Przykład 
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#include <set> 
int main() 
{ 
    set<int> cont; 
    cout<<(cont.empty()?"empty":"!empty")<<endl; 
    for(int i=10;i>=0;i--)cont.insert(i); 
    for(int i=5;i<15;i++)cont.insert(i); 
    cout<<(cont.empty()?"empty":"!empty")<<endl; 
     
    const auto it = cont.find(10); 
    if(it != cont.end())cout<<"has:"<<*it<<endl; 
     
    for(auto it=cont.begin();it!=cont.end();it++) 
        cout<<*it<<" "; 
    cout<<endl; 
} 
 

empty 

!empty 

has:10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  



Szablon priority_queue 

Szablon definiuje kolejkę uporządkowanych elementów.  

• push() – dodaje element do kolejki sortując ją 

• top() – zwraca pierwszy (największy element) 

• pop() – usuwa pierwszy element z kolejki  
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#include <queue> 
 
int main(){ 
    priority_queue<int> k; 
//  priority_queue<int,vector<int>,greater<int>> k; 
    for(int i=0;i<10;i++)k.push(rand()%100); 
    while(!k.empty()){ 
        cout << k.top()<<" "; 
        k.pop(); 
    } 
    cout<<endl; 
} 

62 56 56 52 43 33 29 19 8 0 

// 0 8 19 29 33 43 52 56 56 62  



Przykład 

Zliczanie słów. Które występują najczęściej? 
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void read(map<string,int>&bow){ 
    ifstream ifs("w-pustyni.txt"); 
    while(ifs){ 
        char buf[8192]; 
        ifs.getline(buf,8192); 
        const char*sep=" \t,.:;-?!()—\r"; 
        for(char*ptr=strtok(buf,sep);ptr;ptr=strtok(0,sep)){ 
            if(*ptr)bow[ptr]++; 
        } 
    } 
} 
 

1. Czytamy kolejne akapity za pomocą getline() 
2. Dzielimy długie linie na słowa (sep to znaki będące separatorami) 

3. Dodajemy do mapy bow 



Jak posortować pary? 

• Zakładamy, że pary (słowo, liczba wystąpień) z bow 

umieścimy w kolejce priorytetowej. Jak jednak 

posortować je według liczby wystąpień, czyli pola 

second. 

• Opcjonalnym parametrem szablonu priority_queue 

jest komparator (obiekt funkcyjny).  

• Klasa definiuje operator(). Jest on wołany podczas 

porównywania elementów. 

• Tak zdefiniowany komparator zapewnia sortowanie 

według liczby wystąpień słów (pole second)  

36 

class pair_comparator{ 
public: 
    bool operator()(const pair<string,int>&a, 
                    const pair<string,int>&b){ 
        return a.second<b.second; 
    } 
}; 
 



Porównywanie par 
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int main(){ 
    pair<string,int> ala("Ala",10); 
    pair<string,int> adam("Adam",20); 
    pair<string,int> jan("Jan",30); 
     
    pair_comparator comp; 
    cout<<ala.first<<" < "<<adam.first<<":"<< 
       comp(ala,adam)<<endl; 
    cout<<jan.first<<" < "<<adam.first<<":"<< 
       comp(jan,adam)<<endl; 
} 
 

Ala < Adam:1 

Jan < Adam:0 



Zastosowanie 
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int main(){ 
    map<string,int> bow; 
    read(bow); 
    priority_queue<pair<string,int>, 
                   vector<pair<string,int>>, 
                   pair_comparator> k; 
 
    for(const auto&e:bow)k.push(e); 
 
    while(!k.empty()){ 
        const auto&e=k.top(); 
        cout<<e.first<<":"<<e.second<<endl; 
        k.pop(); 
    } 
} 
 

i:3830 

się:2740 

w:2051 

na:1862 

nie:1778 

z:1702 

że:1391 

do:1185 

a:820 

to:757 

Staś:628 

po:587 

Nel:551 

ale:530 

jak:519 

o:478 

tak:439 

od:409 

za:394 

mu:383 

… 


