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BIBLIOTEKA PODSTAWOWYCH KLAS MACIERZOWYCH. 

CZĘŚĆ I 
 

Streszczenie. Język C++ nie wspiera bezpośrednio realizacji operacji macierzowych 

na macierzach pełnych (implementacja każdej operacji wymaga zapisu bloku pętli); 

w ogóle też nie obsługuje technik rzadkiego zapisu macierzy. Skutkuje to niepotrzebnym 

powielaniem tych samych fragmentów kodu i koniecznością optymalizowania każdego 

z nich z osobna. Nieuniknione jest też pogorszenie czytelności kodu, spowodowane 

zastąpieniem czystego zapisu algebraicznego fragmentami kodu realizującego 

te operacje. Aby zlikwidować ten problem i przyspieszyć tworzenie oprogramowania 

optymalizującego rozpływ mocy w systemie elektroenergetycznym (intensywnie 

wykorzystującego operacje macierzowe), stworzono bibliotekę klas języka C++, standa-

ryzującą zapis operacji algebraicznych na macierzach w tym języku. Biblioteka została 

stworzona w ramach projektu badawczego N511 001 32/0852. 

 

Słowa kluczowe: wektor, macierz, macierz rzadka, C++, programowanie obiektowe 

 

 

BASE MATRIX CLASSES LIBRARY. 

PART I 
 

Summary. The C++ language does not directly support matrix algebra 

(implementing every operation requires open-coding a loop); it also does not support 

sparse matrix techniques. The end effect are code duplication and the necessity of 

optimising each independent code block separately. One also cannot avoid code 

readability degradation, caused by replacing a clean algebraic form with C++ code 

snippets. To solve this problem and improve code creation time (especially in case of the 

OPF-problem solving software, being developed as a part of a research project), a C++ 

class library was created. The library consists of classes implementing basic algebraic 

operations on simple and sparse matrices. The work was funded from the science budget 

as the research project No N511 001 32/0852. 

 

Keywords: vector, matrix, sparse matrix, C++, object-oriented programming 

 

1. WSTĘP 

Język programowania C++ nie zawiera gotowych mechanizmów umożliwiających 

zapisywanie operacji arytmetycznych wykonywanych na macierzach w zgodzie z regułami 

notacji matematycznej. Największe problemy wynikające z powyższego to: 

 indeksowanie elementów od zera, a nie jedynki, 
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 brak pełnej obsługi macierzy1, 

 brak operatorów umożliwiających realizację operacji na  macierzach oraz na kombina-

cjach wektorów i macierzy, 

 brak weryfikacji indeksacji. 

Wszystko to powoduje, że przetworzenie algorytmów zawierających operacje ma-

cierzowe 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 są klasy macierzy pełnych i rzadkich, omówione w poniższej pracy. 

Klasy te są również zintegrowane z klasą vector, omówioną w [1]. 

 

 

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

gólnych elementach (na przykład przemnożenie macierzy przez wektor) muszą być 

zapisywane za pomocą klasycznych operatorów arytmetycznych, 

 bezpieczeństwo – operatory indeksowe powinny weryfikować wszystkie próby odwo-

łania się do elementów wektorów oraz macierzy i zgłaszać błędy w przypadku poja-

wienia się niepoprawnych wartości indeksów3. Powinna też istnieć możliwość 

ograniczania zasięgu realizowanych operacji do fragmentów macierzy, co pozwala 

na tworzenie dużych struktur danych z niezależnych fragmentów bez ryzyka uszko-

dzenia obszaru macierzy 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-

                                                 
1 Język C++ dopuszcza statyczną alokację tablic dwuwymiarowych, mogących reprezentować macierze, dosyć 

skomplikowaną dwupoziomową alokację dynamicznych tablic dwuwymiarowych oraz równie skomplikowaną 

dwupoziomową alokację tablicy dwuwymiarowej zbudowanej z wektorów std::vector. W każdym z tych 

przypadków jednak macierz jest traktowana jako zbiór niezależnych wierszy lub kolumn, co utrudnia odwoływa-

nie się do elementów macierzy i wykonywanie operacji na całych macierzach. 
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 macierzy, 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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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 [2]. 

Możliwość taką daje w języku C++ mechanizm szablonów. 

Na bazie tych założeń opracowane zostały następujące klasy języka C++: 

 matrix – reprezentuje macierz pełną liczb dowolnego typu, 

 sparse_matrix – reprezentuje macierz rzadką liczb dowolnego typu, 

 sparse_submatrix – reprezentuje widok4 fragmentu macierzy pełnej typu 

sparse_matrix, 

 

 

3. KLASA MATRIX 

 

3.1. Założenia 

 

Klasa matrix stanowi obiektową reprezentację macierzy liczb w pamięci operacyjnej 

komputera. Podstawowym założeniem jest wykorzystanie jako elementów macierzy 

wyłącznie tych typów danych, których inicjalizacja następuje przez wypełnienie zerami 

obszaru danych przechowującego wartość. 

Pozostałe założenia projektowe są następujące: 

 tworzenie macierzy zawsze z określoną liczbą wierszy i kolumn, większą od zera, 

 indeksacja wierszy i kolumn od 1 do założonego rozmiaru macierzy, 

 domyślna weryfikacja indeksów przy odwołaniach do pojedynczych elementów, 

z opcjonalną rezygnacją z weryfikacji w zastosowaniach wymagających najwyższej 

wydajności, 

 możliwość zmiany rozmiaru macierzy przez wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn 

w dowolnym miejscu macierzy. 

3.2. Definicja klasy 

Definicja klasy matrix została przedstawiona na listingu 1. 

                                                 
4 Przez widok rozumiany jest tutaj dostęp do zawartości macierzy w taki sposób, że jakakolwiek zmiana dokona-

na za pośrednictwem widoku jest zapamiętywana w macierzy, której widokiem jest obiekt podmacierzy sub-

matrix lub sparse_submatrix. 
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Listing 1 

Definicja klasy matrix 

template <class Type> class matrix 

{ 

 

 public: 

 

 matrix(const unsigned int Rows, const unsigned int Columns); 

 matrix(const matrix &m); 

 ~matrix() throw(); 

 

 unsigned int SizeOf() const throw(); 

 

 void Fill(const Type Value) throw(); 

 

 Type & operator() (const unsigned int Row, const unsigned int Column); 

 const Type & operator() (const unsigned int Row, const unsigned int Column) 

const; 

 

 inline Type & unsafe_index(const unsigned int Row, const unsigned int Column) 

throw(); 

 inline const Type & unsafe_index(const unsigned int Row, const unsigned int 

Column) const throw(); 

 

 matrix Transpose() const; 

 

 matrix & operator = (const matrix &m); 

 

 bool operator == (const matrix &m) const throw(); 

 bool operator != (const matrix &m) const throw(); 

 

 matrix operator * (const matrix &m) const; 

 matrix operator + (const matrix &m) const; 

 matrix operator - (const matrix &m) const; 

 matrix & operator += (const matrix &m) const; 

 matrix & operator -= (const matrix &m) const; 

 

 matrix operator * (const Type k) const; 

 matrix operator / (const Type k) const; 

 matrix & operator *= (const Type k) throw(); 

 matrix & operator /= (const Type k) throw(); 

 

 inline unsigned int Columns() const throw() { return w; } 

 inline unsigned int Rows() const throw() { return h; } 

 

 void SwapRows(const unsigned int r1, const unsigned int r2); 

 void SwapColumns(const unsigned int c1, const unsigned int c2); 

 

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

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

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

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

 

 void InsertColumn(const unsigned int i) { InsertColumns(i, 1); } 

 void InsertRow(const unsigned int i) { InsertRows(i, 1); } 

 void DeleteColumn(const unsigned int i) { DeleteColumns(i, 1); } 
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 void DeleteRow(const unsigned int i) { DeleteRows(i, 1); } 

 

 static matrix Unitary(const unsigned int Size); 

 

 private: 

 unsigned int w, h; 

 Type *Items; 

 

 matrix(const unsigned int Rows, const unsigned int Columns, const int); 

 

}; 

3.3. Korzystanie z klasy 

3.3.1. Tworzenie i niszczenie obiektów macierzy 

Klasa matrix jest szablonem języka C++ pozbawionym konstruktora domyślnego. Przy 

tworzeniu nowego obiektu macierzy należy podać rozmiar tworzonej macierzy, liczony 

w wierszach i kolumnach oraz typ danych przechowywanych w macierzy: 

matrix<double> M(10,20); 

lub 

matrix <double> *M; 

... 

M = new matrix<double> (10,20); 

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

stworzenia nowej macierzy na bazie zawartości już istniejącej lub przepisania zawartości jed-

nej macierzy do drugiej, przy czym rozmiar macierzy docelowej jest zmieniany na zgodny 

ze źródłową: 

matrix<float> A(10,20); 

... 

matrix<float> B = A; 

matrix<float> C(7,8); 

... 

C = A; 

Początkowo macierz wypełniona jest wartościami zerowymi5. Jeżeli w pewnym 

momencie działania programu niezbędne jest przywrócenie tego stanu lub wypełnienie 

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

matrix<double> A(100,200); 

... 

A.Fill(100.0); 

Szczególnym przypadkiem macierzy jest macierz jednostkowa. Jej stworzenie 

jest możliwe przez wywołanie metody statycznej Unitary(), przyjmującej jako parametr 

rozmiar tworzonej kwadratowej macierzy jednostkowej: 

matrix<double> Jedn = matrix<double>::Unitary(20); 

                                                 
5 Wypełnianie przebiega bitowo, co ogranicza stosowanie klasy do elementów pozbawionych metod wirtualnych 

i pól wymagających inicjalizacji konstrukorem. 
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W momencie niszczenia obiektu klasy matrix pamięć przechowująca zawartość 

macierzy jest automatycznie zwalniana. 

3.3.2. Zmiana rozmiaru macierzy 

W każdej chwili możliwe jest zmodyfikowanie rozmiaru istniejącej macierzy przez 

wykorzystanie jednej z metod wymienionych w tabeli 1. 

Tabela 1 

Metody związane ze zmianą rozmiaru macierzy 

Nazwa metody Działanie 
InsertColumn(i) Wstawia nową kolumnę w pozycji i-tej kolumny. Rozmiar macierzy 

zwiększa się o jedną kolumnę. Nowa kolumna wypełniona jest 

wartościami zerowymi. Pozostałe kolumny są rozsuwane, a ich 

zawartość nie ulega zmianie. 
InsertColumns(i, n) Wstawia n nowych kolumn w pozycji i-tej kolumny. Rozmiar macie-

rzy zwiększa się o n kolumn. Nowe kolumny wypełnione są 

wartościami zerowymi. Pozostałe kolumny są rozsuwane, a ich 

zawartość nie ulega zmianie. 

InsertRow(i) Wstawia nowy wiersz w pozycji i-tego wiersza. Rozmiar macierzy 

zwiększa się o jeden wiersz. Nowy wiersz wypełniony jest war-

tościami zerowymi. Pozostałe wiersze są rozsuwane, a ich zawartość 

nie ulega zmianie. 

InsertRows(i, n) Wstawia n nowych wierszy w pozycji i-tego wiersza. Rozmiar macie-

rzy zwiększa się o n wierszy. Nowe wiersze wypełnione są 

wartościami zerowymi. Pozostałe wiersze są rozsuwane, a ich za-

wartość nie ulega zmianie. 

DeleteColumn(i) Usunięcie i-tej kolumny. Rozmiar macierzy zmniejsza się o jedną 

kolumnę. Pozostałe kolumny nie ulegają zmianie. 

DeleteColumns(i, n) Usunięcie n kolumn poczynając od i-tej. Rozmiar macierzy zmniej-

sza się o n kolumn. Pozostałe kolumny nie ulegają zmianie. 

DeleteRow(i) Usunięcie i-tego wiersza. Rozmiar macierzy zmniejsza się o jeden 

wiersz. Pozostałe wiersze nie ulegają zmianie. 

DeleteRows(i, n) Usunięcie n wierszy poczynając od i-tego. Rozmiar macierzy zmniej-

sza się o n wierszy. Pozostałe wiersze nie ulegają zmianie. 

3.3.3. Pobieranie informacji o macierzy 

W tabeli 2 przedstawiono wszystkie metody związane z pobieraniem informacji 

o macierzy i jej zawartości. 

Tabela 2 

Metody związane z pobieraniem informacji o macierzy 

Nazwa 

metody 

Działanie 

Rows() Zwraca liczbę wierszy macierzy. 

Columns() Zwraca liczbę kolumn macierzy. 
SizeOf() Zwraca ilość pamięci zajmowanej przez macierz i jej zawartość (w bajtach). 
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3.3.4. Dostęp do elementów macierzy 

Dostęp do poszczególnych elementów macierzy jest możliwy na dwa sposoby: 

 Bezpieczny. Można uzyskać dostęp do pojedynczych elementów macierzy tak w celu 

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

wa się operatora indeksowego operator (). Operator ten sprawdza podany indeks 

elementu i w przypadku niewłaściwego indeksowania zgłasza sytuację wyjątkową6 

(ang. exception). 

matrix<double> A(10,10); 

A(1,1) = 1.0; 

A(10,10) = 10.0; 

std::cout << A(1,1) << " " << A(10,10) << std::endl; 

 Niebezpieczny. Można uzyskać dostęp odczyt-zapis do pojedynczych elementów ma-

cierzy z pominięciem weryfikacji indeksów. Służy do tego metoda unsafe_in-

dex(i,j). Jej wywołanie jest w czasie kompilacji zamieniane na bezpośrednie odwo-

łanie do elementu macierzy i nie może powodować pojawienia się sytuacji wyjątko-

wych7. 

matrix<double> A(10,10); 

A.unsafe_index(1,1) = 1.0; 

A.unsafe_index(10,10) = 10.0; 

std::cout << A(1,1) << " " << A(10,10) << std::endl; 

Z powodu braku istnienia takiej potrzeby nie został zaimplementowany dostęp niebez-

pieczny z indeksowaniem od zera oraz dostęp niebezpieczny blokowy. W celu unifikacji 

interfejsu klas wektora i macierzy te metody dostępu mogą zostać wprowadzone do kolejnej, 

rozwojowej wersji biblioteki. 

3.3.5. Przetwarzanie macierzy 

Klasa matrix zawiera metody umożliwiające bezpośrednie przetwarzanie zawartości 

macierzy. Listę takich metod przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Metody związane z przetwarzaniem zawartości macierzy 

Nazwa metody Działanie 
Transpose() Zwraca nowy obiekt macierzy, zawierający macierz transponowaną. 

SwapRows(i,j) Zamienia zawartość wierszy i-tego i j-tego. 

SwapColumns(i,j) Zamienia zawartość kolumn i-tej i j-tej. 

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

w punkcie 3.4. 
7 Może za to – przy nieprawidłowym wywołaniu – dokonać odczytu lub zapisu komórek pamięci nienależących 

do obiektu macierzy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
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3.3.6. Operacje na macierzach 

Klasa matrix wykorzystuje mechanizm przeciążania operatorów języka C++ [3,4] 

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

z opisem ich znaczenia) zgromadzona została w tabeli 4. 

Tabela 4 

Operatory macierzowe 

Nazwa operatora Działanie 

operator == () Zwraca true, jeżeli dwie macierze mają identyczne rozmiary oraz za-

wartość (false w przeciwnym przypadku). 

operator != () Zwraca true, jeżeli dwie macierze różnią się rozmiarem lub zawartością 

(false w przeciwnym przypadku). 

operator * (M) Zwraca nową macierz, zawierającą efekt mnożenia macierzy przez 

macierz M. Rozmiary obydwu macierzy muszą być zgodne w rozumieniu 

operacji mnożenia macierzy. 

operator + (M) Zwraca nową macierz, której elementy stanowią sumę par odpowiadających 

sobie elementów dwóch macierzy. Rozmiary obydwu macierzy muszą być 

identyczne. 
operator - (M) Zwraca nową macierz, której elementy stanowią różnicę par odpowiada-

jących sobie elementów dwóch macierzy. Rozmiary obydwu macierzy 

muszą być identyczne. 

operator += (M) Dodaje do elementów macierzy odpowiadające im elementy macierzy M. 

Rozmiary obydwu macierzy muszą być identyczne. 

operator -= (M) Odejmuje od elementów macierzy odpowiadające im elementy macierzy M. 

Rozmiary obydwu macierzy muszą być identyczne. 

operator * (k) Zwraca nową macierz, której elementy mają wartość równą wartościom 

elementów macierzy oryginalnej, przemnożonym przez skalar k. 

operator / (k) Zwraca nową macierz, której elementy mają wartość równą wartościom 

elementów macierzy oryginalnej, podzielonym przez skalar k. 

operator *= (k) Przemnaża każdy element macierzy przez skalar k. 
operator /= (k) Dzieli każdy element macierzy przez skalar k. 

 

3.4. Bezpieczeństwo 

Każda operacja realizowana na pojedynczych elementach macierzy lub całych 

macierzach dokonuje weryfikacji indeksów elementów oraz rozmiarów macierzy. W razie 

wykrycia nieprawidłowych danych zgłaszana jest jedna z trzech sytuacji wyjątkowych: 

 InvalidMatrixSize – podano nieprawidłowy rozmiar tworzonej macierzy (liczba 

wierszy lub kolumn mniejsza od jedności) lub rozmiary macierzy poddawanych 

operacji nie spełniają warunków realizacji tej operacji, 

 InvalidMatrixIndex – podano nieprawidłowy indeks elementu macierzy (numer 

wiersza lub kolumny mniejszy od jedności lub większy od liczby wierszy lub kolumn 

macierzy), 
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 InvalidMatrixRange – podano nieprawidłowy zakres elementów macierzy, obejmu-

jący elementy o indeksach wykraczających poza zakres dopuszczalnych indeksów. 

Weryfikacja indeksów elementów wprowadza pewien narzut wydajnościowy8, pozwala 

jednak w praktyce zlikwidować błędy nieprawidłowego indeksowania, w przypadku języ-

ka C++ prowadzące do fałszowania danych zapisanych w pamięci lub wprowadzania błędów 

w obliczeniach. 

3.5. Wydajność 

Czas realizacji poszczególnych operacji został zbadany za pomocą powstałych 

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

zowanie najczęściej wykonywanych operacji. 

Złożoność obliczeniową poszczególnych działań przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5 

Złożoność obliczeniowa poszczególnych operacji 

Operacja Złożoność 

w najgorszym 

przypadku 

Tworzenie i niszczenie macierzy O(n) 

Pobieranie rozmiaru macierzy O(1) 

Wypełnianie macierzy O(n) 

Indeksowanie elementów O(1) 

Przypisanie macierzy O(n) 

Porównywanie macierzy O(n) 

Mnożenie macierzy O(n2) 

Dodawanie/odejmowanie macierzy O(n) 

Mnożenie/dzielenie macierzy przez skalar O(n) 

Zamiana wartości w wierszach lub kolumnach O(n) 

Wstawianie/usuwanie wierszy lub kolumn O(n2) 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Wykorzystanie opisywanej klasy matrix umożliwia znaczące zwiększenie wygody 

zapisu operacji macierzowych w języku C++. Skutkuje to skróceniem czasu rozwoju 

programu, zmniejszeniem liczby błędów, zwiększeniem szybkości działania programu oraz 

centralizacją ognisk optymalizacyjnych. 

Niestety, ze względu na rozmiar problemów matematycznych występujących w zaga-

dnieniu optymalizacji rozpływu mocy, konieczne jest korzystanie z technik rzadkiego zapisu 

macierzy. Klasy implementujące obsługę macierzy rzadkich zostały opisane w drugiej części 

artykułu. 

                                                 
8 Możliwy do ominięcia za pomocą metod dostępu niebezpiecznego (unsafe_index()). 
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Abstract 

 

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

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

matrix 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. 

This paper presents a part of a C++ class library, implementing an abstraction of simple 

and sparse matrices. The abstraction has been implemented in such a way that coding 

algebraic operations on vectors is easy and effortless. It also integrates nicely with the vector 

abstraction class, described in a separate article. 

The first part of the paper describes the matrix class. The class simplifies coding 

algebraic operations performed on matrices. Unfortunately, due to the size of most 

optimization problems, using simple matrices would lead to unacceptably long run times and 

inefficient usage of computing resources. The second part of the paper thus presents 

analogous classes, implementing sparse matrix storage techniques. 

The library containing these classes 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. 

 


