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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Aby temu zapobiec, kodyfikowane są różne idiomy i reguły. 
W artykule opisany jest jeden z nich, w mniemaniu autora 
jeden z najważniejszych dla programistów C++: Rule of Zero. 

Jest to zaproponowane przez R. Martinho Fernandesa w 2012 roku [1] 
uzupełnienie zasady Rule of Three. Scott Meyers rozszerzył tę regułę 
w 2014 roku w swoim artykule A Concern about the Rule of Zero [2].

RYS HISTORYCZNY
W 1991 r., czyli, z perspektywy C++, u zarania dziejów, Marshall Cline 
sformułował termin The Rule of Three [3]. Jest to dość prosta reguła, 
która stanowi: jeśli definiujesz w klasie dowolny z poniższych, musisz 
zdefiniować pozostałe dwa:

 » destruktor,
 » konstruktor kopiujący,
 » operator przypisania.

Jest to powiązane bezpośrednio z odziedziczonym po języku C 
zarządzaniem zasobami i domyślnym generowaniem tych funk
cji dla struktur (w C++ – klas) – domyślny konstruktor kopiujący 
lub operator przypisania dokonują kopii każdego elementu klasy. 
W efekcie dla typów wbudowanych, agregatów i klas z niepopraw
ną implementacją tych funkcji sprowadza się to do płytkiej kopii 
(ang. shallow copy). W przypadku klas zarządzających zasobami 
płytka kopia elementów jednoznacznie prowadzi do problemów.

Listing 1. Przykładowy kod nie stosujący Rule of Three

class my_string
{
public:
my_string(char const* other):
ptr{new char[strlen(other)+1]}

{
strcpy(ptr, other);

}

~my_string() {
delete[] ptr;

}

private:
char* ptr;

};

Zaimplementowana w Listingu 1 klasa my_string przedstawia ty
powy błąd początkującego programisty C++. Przy testach z jednym 
obiektem wszystko wydaje się działać poprawnie, ale wystarczy tylko 
wykonać kopię tego obiektu, aby sprokurować niezdefiniowane za
chowanie (ang. undefined behavior). Przedstawiono to w Listingu 2.

Listing 2. Wykorzystanie błędu w kodzie z Listingu 1 [4]

my_string a("42");
my_string b = a;

Dzieje się tak, ponieważ domyślnie utworzony konstruktor kopiu
jący dokonuje wspomnianej wyżej płytkiej kopii. W tym przypadku 
oznacza to skopiowanie wartości wskaźnika ptr – a nie ciągu zna
ków, na który wskazuje. W efekcie tego destruktory obu obiektów 
wywołują delete[] ptr, co jest niedozwolone.

Po poprawieniu klasy w taki sposób, aby jej kopiowanie, bądź 
przypisywanie, było zgodne z logiką (Listing 3), problem ustępu
je. Przy tym przykładzie autor nadmienia, że new i delete zostały 
użyte na potrzeby egzemplifikacji problemu, a miejsca ich akcep
towalnego użycia zostały przedstawione w jego innych artykułach 
[5], [6], [7].

Listing 3. Poprawiona definicja klasy my_string, spełniająca Rule of Three

class my_string
{
public:
my_string(char const* other):
ptr{new char[strlen(other)+1]}

{
strcpy(ptr, other);

}

my_string(my_string const& other):
ptr{new char[strlen(other.ptr)+1]}

{
strcpy(ptr, other.ptr);

}

my_string& operator=(my_string const& other) {
if(this == &other)
return *this;

delete[] ptr;
ptr = new char[strlen(other.ptr)+1];
strcpy(ptr, other.ptr);

}

~my_string() {
delete[] ptr;

}

private:
char* ptr;

};

The Rule of Three to jedna z najbardziej popularnych zasad w 
C++03; posiada nawet własne hasło w Wikipedii [8]. Poprawnie 
użyta pozwala uniknąć całej kategorii błędów, a kod do niej się sto
sujący będzie poprawny nawet dziś, ze względu na bardzo wysoką 
kompatybilność wsteczną kolejnych standardów C++.

Rule of zero  
– pisz więcej, pisząc mniej
Jedną z cech charakterystycznych większości języków programowania jest nad-
mierna elastyczność w akceptowanych konstrukcjach składniowych. Dzięki temu 
życie użytkownika takiego języka – programisty – nie jest przesadnie utrudnione. 
Drugą stroną medalu jest to, że kod nieidiomatyczny, zawierający oczywiste de-
fekty, może być formalnie poprawny.
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