
Funkcje sk³adowe klasy string
Funkcja Opis

op er a tor[ ]

(str. 458)

referencja_do_znaku    op er a tor[ ] (size_type pozycja);
To samo, co powy¿ej, ale – w razie nieprawid³owego okreœlenia pozycji –
nie ma ¿adnej sygnalizacji b³êdu.

string wyd("Kallimach");
cout << wyd[1] << endl;        // odczytanie znaku
             wyd[0] = 'B';             // przypisanie nowej zawartoœci 

substr

(str. 463)

string   substr(size_type p,   size_type n  = string::npos);
Funkcja pozwala z danego stringu wydobyæ pod-string zaczynaj¹cy siê od
znaku na pozycji p i maj¹cy d³ugoœæ n. Wydobyty substring jest rezultatem
tej funkcji (jako obiekt typu  string zwracany przez wartoœæ).

 string nazwa_pliku("detektor_A12.txt");
 string sym bol;
 sym bol = nazwa_pliku.substr(9, 3);   // efekt: "A12"

find
(str. 464)

rfind
(str. 467)

 size_type   find(const string & ss,  size_type p = 0); 
 size_type   find(char zz,                 size_type pp = 0);
 size_type  rfind(const string & ss,  size_type pp = npos); 
 size_type  rfind(char zz,                 size_type pp = npos);
Funkcje te s³u¿¹ do poszukiwania zadanego znaku zz (lub stringu ss) w
danym stringu. Poszukiwanie rozpoczyna siê od pozycji pp.
Jeœli funkcje zwróc¹ wartoœæ string::npos – to znaczy, ¿e poszukiwanie siê nie
uda³o. 
Jeœli zaœ poszukiwanie siê uda³o – funkcje zwracaj¹ numer pozycji, na której 
znaleziony zosta³ znak zz (lub pocz¹tek stringu ss). 
Funkcje find poszukuj¹ pocz¹wszy od pozycji pp w stronê koñca stringu, a
funkcje rfind w stronê pocz¹tku.       

  string liscik("Trzeba wykonac zamach prawa reka");
  string::size_type pozycja = liscik.find("zamach");
  if(pozycja == string::npos)
     cout << "Nie znalezione !" << endl;
  else
     cout << "Znalezione, pozycja= " << pozycja << endl;
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