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Streszczenie. Język C++ nie jest przystosowany do realizacji operacji wektorowych. 

O ile zatem ze względu na swoją wydajność stanowi on doskonałe narzędzie 

implementacji złożonych algorytmów obliczeniowych, wygoda zapisu operacji 

matematycznych pozostawia dużo do życzenia. Poniższy artykuł prezentuje część 

biblioteki klas podstawowych, umożliwiającą obiektowy zapis operacji na wektorach. 

Biblioteka została stworzona w ramach projektu badawczego N511 001 32/0852. 
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Summary. The C++ language is not suitable for performing algebraic operations on 

vectors. While its performance makes it a perfect tool for implementation of complex 

computational algorithms, coding these algorithms may be a daunting task. The paper 

presents an object-oriented library implementing vector abstraction. The work was funded 

from the science budget as the research project No N511 001 32/0852. 
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1. WSTĘP 

 

Język programowania C++ nie zawiera gotowych mechanizmów umożliwiających 

zapisywanie operacji arytmetycznych wykonywanych na wektorach w zgodzie z regułami 

notacji matematycznej. Największe problemy wynikające z powyższego to: 

 indeksowanie elementów od zera, a nie jedynki, 

 brak operatorów umożliwiających realizację operacji na całych wektorach, 

 brak weryfikacji indeksacji1. 

                                                 
1 Taką weryfikację zapewnia klasa standardowa std::vector. Jej wykorzystanie nie rozwiązuje jednak dwóch 

pozostałych problemów wymienionych na tej liście. 
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Wszystko to powoduje, że przetworzenie algorytmów zawierających operacje wektorowe 

na postać programu w języku C++ jest zadaniem czasochłonnym, uciążliwym i podatnym 

na wprowadzenie wielu błędów. 

Język C++ umożliwia jednak stosunkowo proste rozszerzenie zbioru klas obiektów 

i stworzenie własnego typu danych wraz z przynależnymi mu operatorami2. W ramach prowa-

dzonych prac badawczych opracowana została obiektowo zorientowana biblioteka matematy-

czna, której częścią jest klasa wektora omówiona w poniższej pracy. 

 

 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

Podczas opracowywania biblioteki przyjęto następujące założenia projektowe: 

 łatwość wykorzystania – zapis problemu matematycznego w formie programu powi-

nien być jak najbliższy zapisowi algebraicznemu. W szczególności, indeksowanie ele-

mentów wektorów musi rozpoczynać się od jedynki, a nie zera, a operacje na poszcze-

gólnych elementach (na przykład dodanie dwóch wektorów) muszą być zapisywane 

za pomocą klasycznych operatorów arytmetycznych, 

 bezpieczeństwo – operatory indeksowe powinny weryfikować wszystkie próby odwo-

łania się do elementów wektorów  i zgłaszać błędy w przypadku pojawienia się niepo-

prawnych wartości indeksów3. Powinna też istnieć możliwość ograniczania zasięgu 

realizowanych operacji do fragmentów wektorów, co pozwala na tworzenie dużych 

struktur danych z niezależnych fragmentów bez ryzyka uszkodzenia obszaru wektora 

zawierającego inne dane, nieużywane w danym procesie obliczeniowym, 

 wydajność – najczęściej używane operacje powinny być zaimplementowane w spo-

sób optymalny, zdejmując z programisty-użytkownika potrzebę samodzielnego kodo-

wania tych operacji, potencjalnie w sposób niezapewniający najwyższej wydajności. 

Dodatkowo, programista-użytkownik powinien mieć możliwość uzyskania dostępu 

do wewnętrznych struktur danych z pominięciem mechanizmów weryfikacji indek-

sacji, w celu implementacji własnych szybkich, dokładnie przetestowanych procedur 

obliczeniowych. 

Założono też możliwość realizacji struktur danych z wykorzystaniem dowolnego typu 

liczbowego języka C++, w tym obiektowego typu liczb zespolonych std::complex [1]. 

Możliwość taką daje w języku C++ mechanizm szablonów. 

                                                 
2 Odpowiada za to tzw. mechanizm przeciążania operatorów (ang. operator overloading). 
3 Standardowo w języku C++ efektem odwołania się do elementu o nieprawidłowym indeksie jest pobranie da-

nych z obszaru pamięci nienależącego do wektora, co w najlepszym przypadku skutkuje przerwaniem całego 

programu z komunikatem błędu, a w najgorszym – odczytaniem przypadkowych danych lub wprowadzeniem 

przypadkowych zmian (niszczących lub fałszujących dane) w sąsiednich strukturach danych. 
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Na bazie tych założeń opracowana została klasa języka C++ o nazwie vector, 

reprezentująca wektor liczb dowolnego typu. 

 

 

3. KLASA VECTOR 

 

3.1. Założenia 

 

Klasa vector stanowi obiektową reprezentację wektora liczb w pamięci operacyjnej 

komputera. Podstawowym założeniem jest wykorzystanie jako elementów wektora wyłącznie 

tych typów danych, których inicjalizacja następuje przez wypełnienie zerami obszaru danych 

przechowującego wartość4. 

Pozostałe założenia projektowe są następujące: 

 tworzenie wektora zawsze z określonym rozmiarem większym od zera, 

 indeksacja elementów od 1 do założonego rozmiaru wektora, 

 domyślna weryfikacja indeksów przy odwołaniach do pojedynczych elementów, 

z opcjonalną rezygnacją z weryfikacji w zastosowaniach wymagających najwyższej 

wydajności, 

 możliwość zmiany rozmiaru wektora przez wstawianie i usuwanie elementów 

w wybranym miejscu wektora. 

 

3.2. Definicja klasy 

 

Definicja klasy vector została przedstawiona na listingu 1. 

Listing 1 

Definicja klasy vector 

template <class T> class vector 

{ 

 

 public: 

 

 vector(const unsigned int Size); 

 vector(const vector &v); 

 vector(const unsigned int Size, T *Data); 

 ~vector(); 

 

 unsigned int SizeOf() const throw(); 

 

 void Resize(const unsigned int new_size); 

 

 void Fill(const T Val) throw(); 

 

                                                 
4 Powodem tego jest silna optymalizacja klasy, zastępująca wywoływanie konstruktorów poszczególnych ele-

mentów składowych wektora prostą operacją wypełniania ciągłego bloku pamięci bajtami zerowymi. 
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 vector & operator = (const vector &v); 

 

 bool operator == (const vector &v) const throw(); 

 bool operator != (const vector &v) const throw(); 

 

 vector operator + (const vector &v) const; 

 vector operator - (const vector &v) const; 

 vector operator * (const T k) const; 

 vector operator / (const T k) const; 

 vector & operator += (const vector &v); 

 vector & operator -= (const vector &v); 

 vector & operator *= (const T k) throw(); 

 vector & operator /= (const T k) throw(); 

 

 T operator * (const vector&) const; 

 

 T Sum() const; 

 T Average() const; 

 

 T Min() const; 

 T Max() const; 

 

 T & operator () (unsigned int i); 

 T & operator [] (unsigned int i); 

 const T & operator () (unsigned int i) const; 

 const T & operator [] (unsigned int i) const; 

 inline T & unsafe_index(const unsigned int i) throw(); 

 inline const T & unsafe_index(const unsigned int i) const throw(); 

 inline T & unsafe_index_zero_based(const unsigned int i) throw(); 

 inline const T & unsafe_index_zero_based(const unsigned int i) const throw(); 

 inline T * unsafe_get_ptr() throw(); 

 

 vector<T> Subvector(unsigned int Origin, const unsigned int Size) const; 

 

 inline unsigned int Size() const throw(); 

 

 void InsertItems(const unsigned int i, const unsigned int n); 

 inline void InsertItem(const unsigned int i); 

 inline void AddItem(); 

 

 void DeleteItems(const unsigned int i, const unsigned int n); 

 inline void DeleteItem(const unsigned int i); 

 

 void Swap(unsigned int i1, unsigned int i2); 

 

 private: 

 unsigned int size; 

 T *items; 

 

 vector(const unsigned int Size, const int); 

 

}; 
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3.3. Korzystanie z klasy 

3.3.1. Tworzenie i niszczenie obiektów wektora 

Klasa vector jest szablonem (ang. template) języka C++ pozbawionym konstruktora 

domyślnego. Utworzenie obiektu wektora wymaga podania liczby elementów: 

vector<float> A(15); 

lub 

vector<double> *A; 

...... 

A = new vector<double> (15); 

Możliwe jest wykorzystanie operatora przypisania (lub konstruktora kopiującego) w celu 

stworzenia nowego wektora na bazie zawartości już istniejącego lub przepisania zawartości 

jednego wektora do drugiego, przy czym rozmiar wektora docelowego jest zmieniany 

na zgodny z wektorem źródłowym: 

vector<float> A(12); 

... 

vector<float> B = A; 

vector<float> C(7); 

... 

C = A; 

W przypadkach wymagających wyjątkowej wydajności (w szczególności w przypadku, 

gdy zawartość wektora jest wcześniej przygotowywana w bloku pamięci zaalokowanej dy-

namicznie z wykorzystaniem standardowych mechanizmów języka C++) możliwe jest stwo-

rzenie obiektu klasy vector na bazie już istniejącego bloku pamięci. Odpowiedzialność 

za poprawność przekazywanych danych bierze jednak na siebie w tym momencie programi-

sta-użytkownik klasy: 

double *dane = new double [100]; 

... 

vector<double> A(100, dane); 

Początkowo wektor wypełniony jest wartościami zerowymi5. Jeżeli w pewnym 

momencie działania programu niezbędne jest przywrócenie tego stanu lub wypełnienie 

wektora liczbami o tej samej wartości, należy użyć metody Fill(): 

vector<double> A(100); 

... 

A.Fill(100.0); 

W momencie niszczenia obiektu klasy vector pamięć przechowująca zawartość wektora 

jest automatycznie zwalniana. 

                                                 
5 Ściślej: liczbami, których binarnym odpowiednikiem są słowa, w których wszystkie bity mają wartość zero. 

W przypadku standardowych typów liczbowych całkowitych, zmiennoprzecinkowych i zespolonych języka C++ 

odpowiada to wartości zero. 
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3.3.2. Zmiana rozmiaru wektora 

W każdej chwili możliwe jest zmodyfikowanie rozmiaru istniejącego wektora przez 

wykorzystanie jednej z metod wymienionych w tabeli 1. 

Tabela 1 

Metody związane ze zmianą rozmiaru wektora 

Nazwa metody Działanie 

Resize(n) Zmiana rozmiaru wektora na n elementów bez zachowania jego dotych-

czasowej zawartości. 

InsertItems(i, n) Wstawienie n elementów rozpoczynając od i-tej pozycji. Nowe elementy są 

zerowane. Pozostałe elementy są rozsuwane, a ich wartości nie ulegają 

zmianie. Rozmiar wektora ulega zwiększeniu o n. 
InsertItem(i) Wstawienie jednego elementu na i-tej pozycji. Nowy element ma wartość 

równą zero. Pozostałe elementy są rozsuwae, a ich wartości nie ulegają 

zmianie. Rozmiar wektora ulega zwiększeniu o 1. 

AddItem() Wstawienie jednego elementu na końcu wektora. Rozmiar wektora zwięk-

sza się o jeden, a dotychczasowe elementy nie ulegają żadnym zmianom. 

DeleteItems(i, n) Usunięcie n elementów poczynając od i-tego. Pozostałe elementy są 

zsuwane, a ich wartości nie ulegają zmianie. Rozmiar wektora ulega 

zmniejszeniu o n. 

DeleteItem(i) Usunięcie i-tego elementu. Pozostałe elementy są zsuwane, a ich wartości 

nie ulegają zmianie. Rozmiar wektora ulega zmniejszeniu o 1. 

3.3.3. Pobieranie informacji o wektorze 

Tabela 2 przedstawia wszystkie metody związane z pobieraniem informacji o wektorze 

i jego zawartości. 

Tabela 2 

Metody związane z pobieraniem informacji o wektorze 

Nazwa metody Działanie 
Size() Zwraca aktualny rozmiar wektora. 

SizeOf() Zwraca ilość pamięci używanej przez wektor (w bajtach). 
Sum() Zwraca sumę wszystkich elementów wektora. 

Average() Zwraca średnią arytmetyczną wszystkich elementów wektora. 

Min() Zwraca najmniejszy co do wartości element wektora. 
Max() Zwraca największy co do wartości element wektora. 

3.3.4. Dostęp do elementów wektora 

Dostęp do poszczególnych elementów wektora jest możliwy na trzy sposoby: 

 bezpieczny – można uzyskać dostęp do pojedynczych elementów wektora tak w celu 

odczytania zawartości elementu, jak i wprowadzenia zmian. W obu przypadkach uży-

wa się operatora indeksowego operator [] (lub identycznie zaimplementowanego 
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operator ()). Operator ten sprawdza podany indeks elementu i w przypadku niewła-

ściwego indeksowania zgłasza sytuację wyjątkową6 (ang. exception). 

vector<double> A(10); 

A[1] = 1.0; 

A[10] = 10.0; 

std::cout << A[1] << " " << A[10] << std::endl; 

 niebezpieczny – można uzyskać dostęp odczyt-zapis do pojedynczych elementów 

wektora z pominięciem weryfikacji indeksów. Służą do tego metody unsafe_in-

dex(i) (uwzględnia indeksowanie od jedynki) oraz unsafe_index_zero_based(i) 

(zakłada, że pierwszy element wektora ma indeks 07). Obydwie są w czasie kompilacji 

zamieniane na bezpośrednie odwołania do elementów wektora i nie mogą powodować 

pojawienia się sytuacji wyjątkowych8. 

vector<double> A(10); 

A.unsafe_index(1) = 1.0; 

A.unsafe_index_zero_based(9) = 10.0; 

std::cout << A[1] << " " << A[10] << std::endl; 

 niebezpieczny blokowy – metoda unsafe_get_ptr() zwraca wskaźnik do pierwsze-

go elementu wektora, umożliwiając wykonywanie bezpośrednich operacji na wszyst-

kich elementach wektora w sposób sekwencyjny lub losowy bez żadnego narzutu wy-

dajnościowego. W czasie kompilacji wywołanie tej metody jest zamieniane na bezpo-

średnie odwołanie do bloku danych wektora i nie może spowodować pojawienia się 

sytuacji wyjątkowej9. 

vector<double> A(10); 

double *x = A.unsafe_get_ptr(); 

for (unsigned int i = 0; i < 10; ++i) 

   *(x++) = static_cast<double>(i); 

Możliwa jest też szybka zamiana wartości dwóch elementów wektora. Operację tę 

realizuje metoda Swap(i1, i2). 

3.3.5. Pobieranie wycinków wektora 

Metoda Subvector(i, n) umożliwia pobranie wycinka wektora rozpoczynającego się 

od i-tego elementu i składającego się z n elementów w postaci nowego obiektu klasy vector. 

Zawartość wektora, którego wycinek został pobrany, nie ulega zmianie. 

                                                 
6 Sytuacje wyjątkowe, które mogą pojawić się w trakcie korzystania z obiektów klasy vector, opisane są 

w punkcie 3.4. 
7 Przydaje się to w niektórych pętlach i pozwala zaoszczędzić niepotrzebnego dodawania i odejmowania jedynki 

od indeksu elementu. 
8 Mogą za to – przy nieprawidłowym wywołaniu – dokonać odczytu lub zapisu komórek pamięci nienależących 

do obiektu wektora, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
9 Programista przejmuje na siebie jednak pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych zmian oraz 

odwołań do komórek pamięci. 
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3.3.6. Operacje na wektorach 

Klasa vector wykorzystuje mechanizm przeciążania operatorów języka C++ [2,3] 

w celu uproszczenia zapisu operacji wektorowych. Lista przeciążonych operatorów (wraz 

z opisem ich znaczenia) zgromadzona została w tabeli 3. 

Tabela 3 

Operatory wektorowe 

Nazwa operatora Działanie 

operator == () Zwraca true, jeżeli dwa wektory mają identyczne rozmiary oraz za-

wartość (false w przeciwnym przypadku). 

operator != () Zwraca true, jeżeli dwa wektory różnią się rozmiarem lub zawartością 

(false w przeciwnym przypadku). 

operator + (v) Zwraca wektor zbudowany z elementów stanowiących sumę wartości par 

elementów dwóch wektorów będących obiektem działania. Rozmiary tych 

dwóch wektorów muszą być identyczne. 

operator – (v) Zwraca wektor zbudowany z elementów stanowiących różnicę wartości par 

elementów dwóch wektorów będących obiektem działania. Rozmiary tych 

dwóch wektorów muszą być identyczne. 
operator * (k) Zwraca nowy wektor, którego elementy odpowiadają elementom wektora 

oryginalnego przemnożonym przez skalar k. 
operator / (k) Zwraca nowy wektor, którego elementy odpowiadają elementom wektora 

oryginalnego podzielonym przez skalar k. 
operator += (v) Dodaje do każdego elementu wektora odpowiadający mu element drugiego 

wektora. Rozmiary obydwu wektorów muszą być identyczne. 
operator -= (v) Odejmuje od każdego elementu wektora odpowiadający mu element 

drugiego wektora. Rozmiary obydwu wektorów muszą być identyczne. 
operator *= (k) Przemnaża wszystkie elementy wektora przez skalar k. 

operator /= (k) Dzieli wszystkie elementy wektora przez skalar k. 
operator * (v) Wyznacza wartość iloczynu skalarnego dwóch wektorów. 

3.4. Bezpieczeństwo 

Każda operacja realizowana na pojedynczych elementach wektora lub całych wektorach 

dokonuje weryfikacji indeksów elementów oraz rozmiarów wektorów. W razie wykrycia nie-

prawidłowych danych zgłaszana jest jedna z trzech sytuacji wyjątkowych: 

 InvalidVectorSize – podano nieprawidłowy rozmiar tworzonego wektora (mniejszy 

od jedności) lub rozmiary wektorów poddawanych operacji są niezgodne, 

 InvalidVectorIndex – podano nieprawidłowy indeks elementu wektora (mniejszy 

od jedności lub większy od liczby elementów wektora), 

 InvalidVectorRange – podano nieprawidłowy zakres elementów wektora, obejmujący 

elementy o indeksach wykraczających poza zakres dopuszczalnych indeksów. 

Choć weryfikacja indeksów obarczona jest nieuniknionym spadkiem wydajności, to jak 

wynika z doświadczenia Autora, przyczyniła się ona do szybkiego wychwytywania błędów 
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indeksowania, które – przy braku weryfikacji – mogłyby pozostać niezauważone lub wprowa-

dzać trudne do wykrycia błędy w obliczeniach. 

3.5. Wydajność 

Czas realizacji poszczególnych operacji został zbadany za pomocą powstałych 

równolegle z klasą vector narzędzi kontrolno-diagnostycznych. Umożliwiło to zoptymali-

zowanie najczęściej wykonywanych operacji. 

Złożoność obliczeniową poszczególnych działań przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

Złożoność obliczeniowa poszczególnych operacji 

Operacja Złożoność 

w najgorszym 

przypadku 

Tworzenie i niszczenie wektora O(n) 

Pobieranie rozmiaru wektora O(1) 

Zmiana rozmiaru wektora O(n) 

Przypisanie wektora O(n) 

Wypełnienie wektora liczbami O(n) 

Pobranie sumy elementów, średniej elementów, najmniejszego elementu, 

największego elementu 

O(n) 

Indeksowanie elementów, zamiana wartości dwóch elementów O(1) 

Pobranie wycinka wektora O(n) 

Porównywanie dwóch wektorów O(n) 

Dodawanie/odejmowanie dwóch wektorów O(n) 

Mnożenie/dzielenie przez skalar O(n) 

Iloczyn skalarny O(n) 

Wstawianie/usuwanie pozycji O(n) 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Opisana biblioteka matematyczna nie stanowi jeszcze kompletnego rozwiązania. 

Powstała ona jako moduł większego oprogramowania tworzonego w ramach projektu 

badawczego, mającego na celu numeryczne rozwiązanie problemu optymalizacji rozpływu 

mocy w systemie elektroenergetycznym. Z tego powodu zawiera ona głównie elementy, które 

były konieczne przy rozwiązywaniu tegoż zadania, a nie wszystkie możliwe do zaimple-

mentowania. 

Biblioteka ta – nawet jeszcze w nieskończonej formie – przyczyniła się znacząco 

do wzrostu tempa prac nad oprogramowaniem i drastycznie zmniejszyła liczbę błędów 

(w szczególności błędów indeksowania elementów macierzy). Typowo stosowane specja-

lizowane formaty zapisu macierzy pozwalają, co prawda, uzyskać wyższą ekonomię zapisu 

informacji oraz wyższą szybkość przetwarzania elementów macierzy, jednak za cenę 
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przerzucenia ciężaru kodowania wypełniania i odczytywania zawartości macierzy na pro-

gramistę implementującego algorytm obliczeniowy. Opisywana biblioteka umożliwia 

stosowanie naturalnego zapisu algebraicznego, przyspiesza wyszukiwanie błędów i zwiększa 

wydajność programistów za cenę niewielkiego spadku wydajności. 
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Abstract 

 

The C++ mathematical library does not contain any object-oriented abstraction  

of a vector, compatible with the rules of mathematic algebra. Direct (inline) implementation 

of vector operations causes shifting the center of gravity from implementing the algorithm 

itself to implementing the tools and effects in significantly higher error rate. It also reduces 

opportunities to optimize the code and to make use of modern CPUs’ streaming extensions. 

The paper presents an implementation of the vector class, done in such a way that coding 

algebraic operations on vectors is easy and effortless. The library containing this class 

contributed to shortened development time of a optimal power flow (OPF) package being 

developed by the team the Author is a member of. Thanks to the library’s security 

mechanisms, the number of catastrophic errors (showing up in places different than their real 

location due to a memory corruption) could be held extremely low. A number of optimization 

algorithms could be implemented with minimal changes from the algebraic form, reducing 

implementation time and maximizing a number of algorithms tested. 

The library also contributed to the vastly improved manageability of code and possibility 

of introducing global code optimizations. Thanks to performed unit testing, the Authors could 

effortlessly integrate the library with their software with no risk of regressions. 

The library also contains classes representing standard and sparse matrices. These 

components are described in two following articles. 

 


