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Zagadnienie 7.

Wskaźniki const
i wskaźniki na const

W swobodnych konwersacjach programiści C++ często mówiąc „wskaźnik const”
mają tak naprawdę na myśli „wskaźnik na const”. Szkoda, bo to dwa różne pojęcia.

T *pt = new T;       // wskaźnik na T
const T *pct = pt;   // wskaźnik na const T
T *const cpt = pt;   // wskaźnik const na T

Zanim zaczniemy gorączkowo tasować const w deklaracjach wskaźników, powinni-
śmy najpierw zdecydować, o co nam chodzi. Co ma być stałe: wskaźnik, obiekt
wskazywany, czy może oba? W deklaracji pct wskaźnik nie jest stały, stały (niemo-
dyfikowalny) ma być za to obiekt przezeń wskazywany; kwalifikator const modyfikuje
typ bazowy T, a nie modyfikator wskaźnika *. W przypadku cpt deklarowany jest
niemodyfikowalny (stały) wskaźnik obiektu modyfikowalnego; kwalifikator const
modyfikuje tu modyfikator wskaźnika *, zostawiając w spokoju typ bazowy T.

Aby jeszcze zaciemnić składnię wskaźników i kwalifikatora const, można powiedzieć,
że kolejność specyfikatorów deklaracji, czyli kolejność tego, co występuje w deklara-
cji wskaźnika przed pierwszym modyfikatorem *, jest nieistotna. Na przykład, obie
poniższe deklaracje wprowadzają do programu zmienne dokładnie tego samego typu:

const T *p1;   // wskaźnik na const T
T const *p2;   // również wskaźnik na const T

Pierwsza postać jest bardziej klasyczna, ale wielu ekspertów C++ zaleca teraz stoso-
wanie postaci drugiej. W uzasadnieniu podnoszą, że owa postać zmniejsza ryzyko
nieporozumień, bo można sobie pomóc odczytaniem deklaracji od tyłu: „wskaźnik na
const T”. Wybór jednej z powyższych form jest dowolny, ważne, aby trzymać się raz
przyjętej konwencji. Słowem, należy uważać na częsty błąd mylenia deklaracji wskaź-
nika stałego z deklaracją wskaźnika na obiekt stały (niemodyfikowalny).

T const * p3;         // wskaźnik na obiekt stały
T *const p4 = pt;     // stały wskaźnik na obiekt modyfikowalny
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Możliwe jest oczywiście zadeklarowanie również stałego (const) wskaźnika na obiekt
stały (const):

const T * const cpct1 = pt;    // wszystko const
T const * const cpct2 - cpct1; // identyczny typ

Zauważmy, że często zamiast wskaźnika const, prościej zastosować referencję:
const T &rct = *pt;    // zamiast const T * const
T &rt = *pt;           // zamiast T *const

W niektórych z powyższych przykładów mieliśmy możliwość konwersji wskaźnika
bez const (modyfikowalnego) na wskaźnik const (niemodyfikowalny). Możemy na
przykład zainicjalizować pct (typu const T *) wartością pt (typu T *). Jest to do-
zwolone, ponieważ — mówiąc potocznie — nie grozi to niczym złym. Sprawdźmy,
co stanie się w wyniku skopiowania adresu obiektu modyfikowalnego do wskaźnika
na obiekt niemodyfikowalny (rysunek 7.1).

Rysunek 7.1.
Wskaźnik na const
może wskazywać
obiekt
modyfikowalny
(bez const)

Wskaźnik pct (wskaźnik na const) wskazuje obiekt typu T niebędący stałym (bez
const), ale nie wprowadza to żadnej sprzeczności. W rzeczy samej, sytuacja odwoły-
wania się do obiektów modyfikowalnych za pośrednictwem wskaźników na const jest
dość częsta:

void aFunc( const T *arg1, const T &arg2 );
// …
T *a = new T;
T b;
aFunc( a, b );

Przy wywołaniu aFunc następuje inicjalizacja arg1 adresem a i arg2 adresem b. Nie
sposób jednak powiedzieć, czy a faktycznie wskazuje obiekt niemodyfikowalny, albo
czy b jest const; zakładamy jedynie, że tak będą traktowane w obrębie funkcji aFunc.
To bardzo użyteczne.

Konwersja odwrotna, czyli ze wskaźnika na obiekt niemodyfikowalny do postaci
wskaźnika na obiekt modyfikowalny nie jest dozwolona, bo byłaby niebezpieczna
(patrz rysunek 7.2).

Rysunek 7.2.
Wskaźnik na obiekt
bez const nie może
odnosić się do
obiektu const
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W takim układzie pct może faktycznie wskazywać obiekt niemodyfikowalny, zdefi-
niowany z kwalifikatorem const. Gdybyśmy ten wskaźnik chcieli skonwertować do
postaci wskaźnika na obiekt modyfikowalny, umożliwilibyśmy potencjalnie zmianę
wartości acT za pośrednictwem pt:

const T acT;
pct = &act;
pt = pct;   // błąd, na szczęście…
*pt = aT;   // próba zmiany obiektu const!

Standard C++ mówi, że takie przypisanie będzie dawało niezdefiniowane rezultaty;
nie wiadomo więc dokładnie, co się stanie, ale zapewne nic dobrego. Oczywiście mo-
żemy wykonać konwersję uciekając się do jawnego rzutowania:

pt = const_cast<T *>(pct);  // odradzane, choć to nie błąd
*pt = aT;                   // próba zmiany obiektu const!

Jednak jeśli pt będzie odnosić się do obiektu, który (jak acT) został zadeklarowany
jako niemodyfikowalny (const), efekt przypisania wciąż będzie niezdefiniowany (zo-
bacz „Nowe operatory rzutowania” [9, 43]).


