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4. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (ООП) 

ДО СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 

 

 

Виникненням комп’ютерної революції ми зобов’язані комп’ютеру. 

Тому наші мови програмування прагнуть бути ближче до нього 

(комп’ютера). Але в той же час комп’ютери не стільки механізми, 

скільки засоби підсилення думки («велосипеди для розуму», як любив 

говорити Стів Джобс), і ще одна можливість самовираження. Як 

результат, інструменти програмування все менше схиляються до машин 

і все більше тяжіють до наших умів, також як і до інших форм 

вираження людських прагнень, як-то: література, живопис, скульптура, 

анімація і кінематограф. Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) – 

частина перетворення комп’ютера в засіб самовираження. 

Об’єктний підхід робить крок уперед, надаючи програмісту засоби 

для представлення задачі в її просторі. Такий підхід має досить 

загальний характер і не накладає обмежень на тип проблеми, яка 

розв’язувається. Елементи простору завдання і їх представлення в 

просторі рішення називаються «об’єктами». Імовірно, вам знадобляться 

й інші об’єкти, що не мають аналогів у просторі завдання. Ідея полягає 

в тому, що програма може адаптуватися до специфіки завдання за 

допомогою створення нових типів об’єктів так, що під час читання 

коду, який розв’язує задачу, ви одночасно бачите слова, які це завдання 

описують. Це більш гнучка й потужна абстракція, що перевершує за 

своїми можливостями все, що існувало раніше. Таким чином, ООП 

дозволяє описати завдання в контексті самого завдання, а не в контексті 

комп’ютера, на якому воно буде розв’язане. Втім, зв’язок з 

комп’ютером усе ж зберігся. Кожен об’єкт схожий на маленький 

комп’ютер, і в нього є стан та операції, які він дозволяє проводити. 

Така аналогія непогано поєднується із зовнішнім світом, який є 

«реальність, дана нам у об’єктах», що мають характеристики і 

поведінку. 

Добре написана ООП-програма може читатися, як художня книга 

(текст програм узято з творів О. Гріна й Р. Сабатіні). 
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Вітер бріз=new Вітер("Південий"); 
 бріз.посилюється(5); 
 Вітрильник вітрильник1=new Вітрильник("Секрет","капітан Грей"); 
 Вітрильник вітрильник2=new Вітрильник("Arabella","капітан Пітер 

Блад"); 
 
 вітрильник1.підняти_паруса();  
 вітрильник1.вийти_у_море(); 
 
 вітрильник2.підняти_паруса(); 
 вітрильник2.вийти_у_море(); 
 
 вітрильник2.віддати_салют_другому_кораблю(вітрильник1); 
 вітрильник1.віддати_салют_другому_кораблю(вітрильник2); 
 
 вітрильник2.взяти_курс_на("Мадагаскар"); 
 вітрильник1.взяти_курс_на("Мадагаскар"); 

 

Алан Кей підвів підсумок і вивів п’ять основних рис мови Smalltalk – 

першої вдалої об’єктно-орієнтованої мови. Ці характеристики являють 

«чистий», академічний підхід до об’єктно-орієнтованого 

програмування: 

• Усе є об’єктом. Уявляйте собі об’єкт як удосконалену змінну; він 

зберігає дані, але ви можете «звертатися із запитами» до об’єкта, 

вимагаючи в нього виконати операції над собою. Теоретично 

абсолютно будь-який компонент розв’язуваної задачі (собака, будівля, 

послуга й т. п.) може бути представлений у вигляді об’єкта. 

• Програма – це група об’єктів, що вказують один одному, що 

робити, за допомогою повідомлень. Щоб звернутися із запитом до 

об’єкта, ви «посилаєте йому повідомлення». Більш наочно можна 

уявити повідомлення як виклик методу, що належить певному об’єкту. 

• Кожен об’єкт має власну «пам’ять», що складається з інших 

об’єктів. Іншими словами, ви створюєте новий об’єкт за допомогою 

вбудови в нього вже існуючих об’єктів. Таким чином, можна 

сконструювати як завгодно складну програму, приховавши загальну 

складність за простотою окремих об’єктів. 

• У кожного об’єкта є тип. В інших термінах, кожен об’єкт є 

екземпляром класу, де «клас» є аналогом слова «тип». Найважливіша 
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відміна класів один від одного як раз і полягає у відповіді на питання: 

«Які повідомлення можна посилати об’єкту?» 

• Всі об’єкти певного типу можуть отримувати однакові 

повідомлення. Як ми незабаром переконаємося, це дуже важлива 

обставина, оскільки об’єкт типу «коло» також є об’єктом типу «фігура», 

справедливе твердження, що «коло» явно здатний приймати повідомлення 

для «фігури». А це означає, що можна писати код для фігур і бути 

впевненим у тому, що він підійде для всього, що потрапляє під поняття 

фігури. Взаємозамінність представляє одне з найбільш потужних 

понять ООП [3]. 

Буч запропонував ще більш лаконічний опис об’єкта: Об’єкт має 

стани, поведінку та індивідуальність. 

Суть сказаного в тому, що об’єкт може мати у своєму розпорядженні 

внутрішні дані (які і є стан об’єкта), методи (які визначають поведінку), 

і кожен об’єкт можна унікальним чином відрізнити від будь-якого 

іншого об’єкта – говорячи більш конкретно, кожен об’єкт має 

унікальну адресу у пам’яті. 

Ймовірно, Аристотель був першим, хто уважно вивчив поняття типу; 

він говорив про «клас риб та клас птахів». Концепція, що всі об’єкти, 

будучи унікальними, у той же час є частиною класу об’єктів з 

подібними характеристиками і поведінкою, була використана в першій 

об’єктно-орієнтованій мові Simula-67, з введенням фундаментального 

ключового слова class, яке вводило новий тип у програму. Мова Simula, 

як має на увазі її ім’я, була створена для розвитку і моделювання 

ситуацій, подібних класичній задачі «банківський касир». У вас є групи 

касирів, клієнтів, рахунків, платежів і грошових одиниць – багато 

«об’єктів». Об’єкти, ідентичні у всьому, окрім внутрішнього стану під 

час роботи програми, групуються в «класи об’єктів». Звідси й прийшло 

ключове слово class. Створення абстрактних типів даних є  

фундаментальне поняття в усьому об’єктно-орієнтованому програмуванні. 

Абстрактні типи даних діють майже так само, як і вбудовані типи: ви 

можете створювати змінні типів (звані об’єктами або екземплярами в 

термінах ООП) і маніпулювати ними (що називається посилкою 

повідомлень або запитом; ви робите запит, і об’єкт вирішує, що з ним 

робити). Члени (елементи) кожного класу мають схожість: у кожного 

рахунку є баланс, кожен касир приймає депозити і т. п. У той же час всі 
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члени відрізняються внутрішнім станом: у кожного рахунку баланс 

індивідуальний, кожен касир має людське ім’я. Тому всі касири, 

замовники, рахунки та інше можуть бути представлені унікальними 

сутностями усередині комп’ютерної програми. Це і є суть об’єкта, і 

кожен об’єкт належить до певного класу, який визначає його 

характеристики й поведінку. 

Таким чином, хоча ми реально створюємо в об’єктних мовах нові 

типи даних, фактично всі ці мови використовують ключове слово 

«клас». Коли бачите слово «тип», думайте «клас», і навпаки. 

Оскільки клас визначає набір об’єктів з ідентичними характе-

ристиками (елементи даних) і поведінкою (функціональність), клас 

насправді є типом даних, тому що, наприклад, число з плаваючою 

комою теж має ряд характеристик та особливості поведінки. Різниця 

полягає в тому, що програміст визначає клас для представлення деякого 

аспекту завдання, замість використання вже існуючого типу, що 

представляє одиницю зберігання даних у машині. Ви розширюєте мову 

програмування, додаючи нові типи даних, відповідні вашим потребам. 

Система програмування схильна до нових класів й приділяє їм точно 

таку ж увагу, як і вбудованим типам. 

Об’єктно-орієнтований підхід не обмежений побудовою моделей. 

Згодні ви чи ні, будь-яка програмна модель системи, яка розробляється 

вами, значно спрощується, завдяки використанню ООП методів. 

Після визначення нового класу ви можете створити будь-яку 

кількість об’єктів цього класу, а потім маніпулювати ними так, як ніби 

вони являють собою елементи розв’язуваної задачі. Насправді однією з 

основних труднощів в ООП є встановлення однозначної відповідності 

між об’єктами простору завдання та об’єктами простору рішення. 

Але як змусити об’єкт виконувати потрібні вам дії? Повинен 

існувати механізм передачі запиту до об’єкта на виконання деякої дії – 

завершення транзакції, малювання на екрані й т.п. Кожен об’єкт уміє 

виконувати тільки певне коло запитів. Запити, які ви можете надсилати 

об’єкту, визначаються його інтерфейсом, причому інтерфейс об’єкта 

визначається його типом. Найпростішим прикладом може стати, 

наприклад, Відрізок (рис. 1): 
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Cut cut1=new Cut(p1, p2);  
(це приклад створення нового екземпляру класу Cut. Кінець та 

початок цього відрізка, задаються параметрами p1 та p2 
конструктора) 

cut1.length(); 
(це приклад виклику метода length() конкретного екземпляру 

класу Cut. Цей метод повертає довжину відрізка cut1) 
cut1.isFriend();  
(це приклад виклику метода isFriend () конкретного екземпляру 

класу Cut.) 

 
Інтерфейс визначає, які запити ви маєте право робити до певного 

об’єкта. Проте десь повинен існувати й код, що виконує запити. Цей 
код, поряд з прихованими даними, становить реалізацію. З точки зору 
процедурного програмування це відбувається не так уже й складно. Тип 
містить метод для кожного можливого запиту, і при отриманні певного 
запиту викликається потрібний метод. Процес звичайно поєднується в 
одне ціле: і «відправка повідомлення» (передача запиту) об’єкту, й його 
обробка об’єктом (виконання коду) [3].  

У даному прикладі існує тип (клас) з ім’ям Light (лампа), конкретний 
об’єкт типу Light з ім’ям It, і клас підтримує різні запити до об’єкта 
Light: вимкнути лампочку, включити, зробити яскравішим або  
пригасити. Ви створюєте об’єкт Light, визначаючи «заслання» на нього 
(It) і викликаючи оператор new для створення нового екземпляра цього 
типу. Щоб послати повідомлення об’єкту, слід вказати ім’я об’єкта і 
пов’язати його з потрібним запитом знаком крапки. З точки зору 
користувача заздалегідь визначеного класу, цього цілком достатньо для 
того, щоб оперувати його об’єктами.  

Рис. 1. Опис класу Cut в нотації UML 2.0 
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У даному прикладі існує тип (клас) з ім’ям Cut (відрізок), 
конкретний об’єкт типу Cut з ім’ям cut1, і клас підтримує різні запити 
до об’єктів Cut : розрахувати довжину, перевірити на суміжність та 
інше. Ви створюєте об’єкт, визначаючи «посилання» на нього (cut1) і 
викликаючи оператор new для створення нового екземпляра цього 
типу. Щоб послати повідомлення об’єкту, слід указати ім’я об’єкта й 
пов’язати його з потрібним запитом знаком точки. З точки зору 
користувача заздалегідь визначеного класу, цього цілком достатньо для 
того, щоб оперувати його об’єктами.  

 
 

4.1. Об’єкт надає послуги 
 

У той момент, коли ви намагаєтеся розробити або зрозуміти 
структуру програми, часто буває корисно представити об’єкти як 
«постачальників послуг». Ваша програма надає послуги користувачеві, 
і робить вона це за допомогою послуг, що надаються іншими 
об’єктами. Ваша мета – розробити (а ще краще відшукати в бібліотеках 
класів) той набір об’єктів, який буде оптимальній для розв’язання 
вашого завдання. Для початку запитайте себе: «якщо б я міг за помахом 
чарівної палички виймати об’єкти з капелюха, які б з них змогли 
вирішити моє завдання прямо зараз?» Припустимо, що ви розробляєте 
бухгалтерську програму. Можна уявити собі набір об’єктів, що надають 
стандартні вікна для введення бухгалтерської інформації, ще один набір 
об’єктів, що виконують бухгалтерські розрахунки, об’єкт, що 
відповідає за роздруківкою чеків і рахунків на будь-яких принтерах. 
Можливо, деякі з таких об’єктів уже існують, а для інших об’єктів 
варто з’ясувати, як вони могли б виглядати. Які послуги могли б 
надавати ті об’єкти, і які об’єкти знадобилися б їм для виконання своєї 
роботи? Якщо ви будете продовжувати в тому ж дусі, то рано чи пізно 
скажете: «Цей об’єкт досить простий, так що можна сісти і записати 
його», або «Напевно, такий об’єкт уже існує». Це розумний спосіб 
розподілити рішення задачі на окремі об’єкти. Представлення об’єкта в 
якості постачальника послуг має ряд додаткових переваг: воно 
допомагає поліпшити цілісність (зачеплення) об’єкта. Добра цілісність – 
найважливіша якість програмного продукту: вона означає, що різні 
аспекти програмного компонента (такого як об’єкт, хоча сказане також 
може відноситися до методу або до бібліотеки об’єктів) добре 
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«стикуються» один з одним. Однією з типових помилок, які  
допускаються при проектуванні об’єкта, є перенасичення його великою 
кількістю властивостей і можливостей. Наприклад, при розробці 
модуля, який керує роздруківкою чеків, ви можете захотіти, щоб він 
«знав» все про форматування та друк. Якщо подумати, швидше за все, 
ви дійдете висновку, що для одного об’єкта цього занадто багато, і 
перейдете до трьох або більше об’єктів. Один об’єкт буде являти собою 
каталог усіх можливих форм чеків, і його можна буде запитати про те, 
як слід роздрукувати чек. Інший об’єкт або набір об’єктів стане 
відповідати за узагальнений інтерфейс друку, «знає» все про різні типи 
принтерів (але нічого не «розуміє» в бухгалтерії – такий об’єкт краще 
купити, ніж розробляти самому). Нарешті, третій об’єкт просто буде 
користуватися послугами описаних об’єктів для того, щоб виконати 
завдання. Таким чином, кожен об’єкт являє собою пов’язаний набір 
пропонованих їм послуг. У добре спланованому об’єктно-орієнтованому 
проекті кожен об’єкт добре справляється з однією конкретною задачею, 
не намагаючись при цьому зробити більше потрібного. Як було 
показано, це не тільки дозволяє визначити, які об’єкти варто придбати 
(об’єкт з інтерфейсом друку), але також дає можливість отримати в 
результаті об’єкт, який потім можна використовувати десь ще (каталог 
чеків). 

Подання об’єктів у якості постачальників послуг значно спрощує 
завдання. Воно корисно не тільки під час розробки, а й коли хто-небудь 
потім намагається зрозуміти ваш код або повторно використовувати 
об’єкт – тоді він зможе адекватно оцінити об’єкт за рівнем сервісу, що 
надається, і це значно спростить інтеграцію останнього в інший проект. 

 
 

4.2. Прихована реалізація 
 
Програмістів корисно розбити на творців класів (тих, хто створює 

нові типи даних) і програмістів-клієнтів (споживачів класів, які 
використовують типи даних у своїх додатках). Мета других – зібрати 
якомога більше класів, щоб займатися швидкої розробкою програм. 
Мета творця класу – побудувати клас, що відкриває тільки те, що 
необхідно для програмування програмісту-клієнту, і ховає все інше. 
Чому? Програміст-клієнт не зможе отримати доступ до прихованих 
частин, а значить, творець класів залишає за собою можливість 
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довільно їх змінювати, не побоюючись, що це комусь зашкодить. 
«Прихована» частина зазвичай «найтендітніша» частина об’єкта, яку 
легко може зіпсувати необережний або недосвідчена програміст-клієнт, 
тому приховування реалізації скорочує кількість помилок у програмах 
[4]. 

У будь-яких відносинах важливо мати які-небудь межі, які потрібно 
не переступати ніким з учасників. Створюючи бібліотеку, ви 
встановлюєте відносини з програмістом-клієнтом. Він є таким же 
програмістом, як і ви, але буде використовувати вашу бібліотеку для 
створення додатку (а може бути, бібліотеки вищого рівня). Якщо 
надати доступ до всіх членів класу кому завгодно, програміст-клієнт 
зможе зробити з класом усе, що йому заманеться, і ви ніяк не зможете 
змусити його «грати за правилами». Навіть якщо вам згодом 
знадобиться обмежити доступ до визначених членів вашого класу, без 
механізму контролю доступу це здійснювати неможливо. Вся будова 
класу відкрита для всіх бажаючих. 

Таким чином, першою причиною для обмеження доступу є 
необхідність вберегти «крихкі» деталі від програміста-клієнта – 
частини внутрішній «кухні», які не є складовими інтерфейсу, за 
допомогою якого користувачі вирішують свої завдання. Насправді це 
корисно і користувачам – вони відразу побачать, що для них важливо, а 
що вони можуть ігнорувати. 

Друга причина появи обмеження доступу – прагнення дозволити 
розробнику бібліотеки змінити внутрішні механізми класу, не 
турбуючись про те, як це вплине на програміста-клієнта. Наприклад, ви 
можете реалізувати певний клас «на швидку руку», щоб прискорити 
розробку програми, а потім переписати його, щоб підвищити швидкість 
роботи. Якщо ви правильно розділили і захистили інтерфейс і 
реалізацію, зробити це буде зовсім нескладно. 

Мови С++ і Java, наприклад, використовує три явних ключових 
слова, які характеризують рівень доступу: public, private і protected. Їх 
призначення і вживання є дуже прості. Ці специфікатори доступу 
визначають, хто має право використовувати наступні за ними 
визначення. Слово public означає, що подальші визначення доступні 
всім. Навпаки, слово private означає, що наступні за ним пропозиції 
доступні тільки творцеві типу, всередині його методів. Термін private – 
«стіна» між вами і програмістом-клієнтом. Якщо хто-то намагається 
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використовувати private-члени, він буде зупинений помилкою 
компіляції.  

У Java також є доступ «за замовчуванням», який використовується за 
відсутності якого-небудь з перерахованих специфікаторів. Він також 
іноді називається доступом у межах пакету (package access), оскільки 
класи можуть використовувати дружні члени інших класів зі свого 
пакета, але за його межами ті ж дружні члени набувають статусу 
private. Специфікатор protected діє схоже з  доступом «за 
замовчуванням», за одним виключенням – похідні класи мають доступ 
до членів, помічених protected (незалежно від того, де вони 
знаходяться, успадкування ми незабаром розглянемо). 

 
 

4.3. Повторне використання реалізації 
 

Створений і протестований клас має (в ідеалі) являти собою 
корисний блок коду. Однак виявляється, що досягти цієї мети набагато 
важче, ніж багато хто вважає, для розробки повторно використовуваних 
об’єктів потрібен досвід і розуміння суті справи. Але як тільки у вас 
вийде хороша конструкція, вона буде просто напрошуватися на 
впровадження в інші програми. Багаторазове використання коду – одне 
із самих вражаючих переваг об’єктно-орієнтованих мов. 

Простіше за все використовувати клас повторно, безпосередньо 
створюючи його об’єкт, але ви можете також помістити об’єкт цього 
класу всередину нового класу. Ми називаємо це вбудовою, 
впровадженням об’єкта. Новий клас може містити будь-яку кількість 
об’єктів інших типів, у будь-якому поєднанні, яке необхідно для 
досягнення необхідної функціональності. Оскільки складаємо новий 
клас з вже існуючих класів, цей спосіб називається композицією (якщо 
композиція виконується динамічно, вона зазвичай іменується 
агрегацією). Композицію часто називають зв’язком типу «має» (has-a), 
як, наприклад, у пропозиції «у автомобіля є двигун» (рис. 2). 

 

 
      Рис. 2. Композиція автомобіль-двигун 
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Композиція – дуже гнучкий інструмент. Об’єкти-члени вашого нового 

класу зазвичай оголошуються закритими (private), що робить їх 

недоступними для програмістів-клієнтів, що використовують клас. Це 

дозволяє вносити керованість у ці об’єкти-члени без модифікації вже 

існуючого клієнтського коду. Ви можете також змінювати ці члени під 

час виконання програми, щоб динамічно управляти поведінкою вашої 

програми. Успадкування, описане нижче, не має такої гнучкості, оскільки 

компілятор накладає певні обмеження на класи, створені із застосуванням 

наслідування. 

Спадкування грає важливу роль в об’єктно-орієнтованому програму-

ванні, тому на ньому часто акцентується підвищену увагу, і новачок може 

подумати, що успадкування має застосовуватися всюди. А це загрожує 

створенням незграбних і надмірно складних рішень. Замість цього при 

створенні нових класів перш за все слід оцінити можливість композиції, 

оскільки вона простіше і гнучкіше. Якщо ви візьмете на озброєння 

рекомендований підхід, ваші програмні конструкції стануть набагато 

ясніше. А в міру накопичення практичного досвіду зрозуміти, де слід 

застосовувати спадкування, не складе труднощів. 

 

 

4.4. Спадкування 
 

Сама по собі ідея об’єкта вкрай зручна. Об’єкт дозволяє поєднувати 

дані і функціональність на концептуальному рівні, тобто ви можете 

уявити потрібне поняття проблемної області перш, ніж почнете його 

конкретизувати стосовно до діалекту машини. Ці концепції і 

утворюють фундаментальні одиниці мови програмування, що 

описуються за допомогою ключового слова class.  

Але погодьтеся, було б прикро створювати якийсь клас, а потім 

проробляти всю роботу заново для схожого класу. Набагато 

раціональніше взяти готовий клас, «клонувати» його, а потім внести 

додавання та оновлення в отриманий клон. Це саме те, що ви отримуєте 

в результаті спадкування, з одним винятком – якщо початковий клас 

(званий також базовим класом, суперкласом або батьківським класом) 

змінюється, то всі зміни відображаються і на його «клоні» (так званому 
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похідному класі, успадкованим класом, підкласом або дочірнім класом, 

дивись рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Приклад успадкування класу 

 

Тип визначає не тільки властивості групи об’єктів, він також 

пов’язаний з другими типами. Два типи можуть мати спільні риси і 

поведінку, але розрізнятися кількістю характеристик, а також здатністю 

обробити більше число повідомлень (або обробити їх по-іншому). Для 

вираження цієї спільності типів при спадкуванні використовується 

поняття базових і похідних типів. Базовий тип містить усі 

характеристики і дії, загальні для всіх типів, похідних від нього. Ви 

створюєте базовий тип, щоб представити основу свого уявлення про 

якісь об’єкти у вашій системі. Від базового типу формуються інші 

типи, які виражають інші реалізації цієї сутності. 

Наприклад, машина з переробки сміття сортує відходи. Базовим 

типом буде «сміття», і кожна частинка сміття має вагу, вартість і т. п., і 

може бути роздроблена, розплавлена або розкладена. Відштовхуючись 

від цього, спадкуються наступні більш конкретизовані види сміття, що 

мають додаткові характеристики (пляшка має колір) або риси поведінки 

(алюмінієву банку можна зім’яти, сталева банка притягується 

магнітом).  

До того ж, деякі риси поведінки можуть різнитися (вартість паперу 

залежить від його типу і стану). Успадкування дозволяє скласти 

ієрархію типів, що описує вирішування завдання в контексті її типів. 
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Другий приклад – класичний приклад з геометричними фігурами 

(рис. 4). Базовим типом тут є «фігура», і кожна фігура має розмір, колір, 
положення в системі координат і т. п. Кожну фігуру можна 
намалювати, стерти, перемістити, зафарбувати і т. д. Далі виробляються 
(успадковуються) конкретні фігури: коло, квадрат, трикутник і т. п., 
кожна з яких має свої додаткові характеристики і риси поведінки. 
Наприклад, для деяких фігур підтримується операція дзеркального 
відображення. Окремі риси поведінки можуть різнитися, як у випадку 
обчислення площі фігури. Ієрархія типів втілює як схожі, так і різні 
властивості фігур. 

Приведення рішення до понять, використаних у прикладі, 
надзвичайно зручно, тому що вам не потрібно безліч проміжних 
моделей, що зв’язують опис рішення з описом завдання. При роботі з 
об’єктами первинної моделлю стає ієрархія типів, так що ви переходите 
від опису системи реального світу прямо до опису системи в 
програмному коді. Насправді, одна з труднощів в об’єктно-
орієнтованому плануванні полягає в тому, що вже дуже просто ви 
проходите від початку задачі до кінця рішення. Розум, натренований на 
складні рішення, часто заходить у глухий кут при використанні простих 
підходів. 

Використовуючи успадкування від існуючого типу, ви створюєте 
новий тип. Цей новий тип не тільки містить всі члени існуючого типу 
(хоча члени, помічені як private, приховані і недоступні), а й, що ще 
важливіше, повторює інтерфейс базового класу. Значить, усі 
повідомлення, які ви могли надсилати базового класу, ви також має 
право посилати і похідному класу. А оскільки розрізняємо типи класів 

Рис. 4. Успадкування для геометричних фігур 



Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Мови об’єктно-орієнтованого програмування» 

 

23 
 

за сукупністю повідомлень, які можемо їм посилати, це означає, що 
похідний клас є окремим випадком базового класу. У попередньому 
прикладі «окружність є фігура». Еквівалентність типів, що досягається 
при спадкуванні, є однією з основоположних умов розуміння сенсу 
об’єктно-орієнтованого програмування. 

Оскільки і базовий, і похідний класи мають однаковий основний 
інтерфейс, повинна існувати і реалізація для цього інтерфейсу. Іншими 
словами, десь повинен бути код, що виконується при отриманні 
об’єктом певного повідомлення. Якщо ви просто успадкували клас і 
більше не робили ніяких дій, методи з інтерфейсу базового класу 
перейдуть до похідний клас без змін. Це означає, що об’єкти похідного 
класу не тільки однотипні, але і володіють однаковою поведінкою, а 
при цьому саме спадкування втрачає сенс. 

Існує два способи зміни нового класу порівняно з базовим класом. 
Перший досить очевидний: у похідний клас включаються нові методи 
(див. рис. 5). Вони вже не є частиною інтерфейсу базового класу. 
Мабуть, базовий клас не робив все, що було потрібно в даній задачі, і 
ви доповнили його новими методами. Втім, такий простий і 
примітивний підхід до спадкоємства іноді виявляється ідеальним 
вирішенням проблеми. Однак треба уважно розглянути, чи дійсно 
базовий клас потребує цих додаткових методів. Процес виявлення 
закономірностей і перегляду архітектури є повсякденною справою в 
об’єктно-орієнтованому програмуванні. 

 

 
 

Рис. 5. Додавання нових методів до дочірніх 
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Хоча успадкування іноді наводить на думку, що інтерфейс буде 
доповнено новими методами (особливо в Java, де успадкування 
позначається ключовим словом extends, тобто «розширювати»), це 
зовсім не обов’язково. Другий, більш важливий спосіб модифікації 
класів полягає в зміні поведінки вже існуючих методів базового класу. 
Це називається перевизначенням (або заміщенням) методу (рис. 6). 

 

 
Для заміщення методу потрібно просто створити нове визначення 

цього методу в похідному класі. Ви як би говорите: «Я використовую 
той же метод інтерфейсу, але хочу, щоб він виконував інші дії для мого 
нового типу». 

 

 

4.5. Відношення «є» порівняно зі «схоже» 
 

При використанні успадкування постає очевидне запитання: чи слід 
при спадкуванні перевизначати тільки методи базового класу (і не 
додавати нові методи, що не існують в базовому класі)? Це означало б, 
що похідний тип буде точно такого ж типу, як і базовий клас, тому що 
вони мають однаковий інтерфейс. У результаті ви можете вільно 
замінювати об’єкти базового класу об’єктами похідних класів. Можна 
говорити про повну заміну, і це часто називається принципом заміни. У 
певному сенсі цей спосіб наслідування ідеальний. Подібний спосіб 
взаємозв’язку базового і похідного класів часто називають зв’язком «є 
тим-то», оскільки можна сказати «коло є фігурою». Щоб визначити, 

Рис. 6. Перевизначення методів базового класу. 
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наскільки доречним буде спадкування, достатньо перевірити, чи існує 
відношення «є» між класами і наскільки воно виправдано. 

В інших випадках інтерфейс похідного класу доповнюється новими 
елементами, що призводить до його розширення. Новий тип все ще 
може застосовуватися замість базового, але тепер ця заміна не ідеальна, 
тому що вона не дозволяє використовувати нові методи з базового 
типу. Подібний зв’язок можна визначити «схоже на», новий тип 
містить інтерфейс старого типу, але також включає в себе і нові методи, 
і не можна сказати, що ці типи абсолютно однакові. Для прикладу 
візьмемо кондиціонер. 

Припустимо, що ваш будинок забезпечений всім необхідним 
обладнанням для контролю процесу охолодження. Уявімо тепер, що 
кондиціонер зламався і ви замінили його обігрівачем, здатним як 
нагрівати, так і охолоджувати. Обігрівач «схожий на» кондиціонер, але 
він здатний і на більше. Оскільки система управління вашого будинку 
здатна контролювати тільки охолодження, вона обмежена у 
комунікаціях з охолоджуючою частиною нового об’єкта. Інтерфейс 
нового об’єкта був розширений, а існуюча система нічого не визнає, 
окрім оригінального інтерфейсу. 

Звичайно, при вигляді цієї ієрархії стає ясно, що базовий клас 
«охолоджуюча система» недостатньо гнучкий, його слід перейменувати 
на «систему контролю температури» так, щоб він включав і нагрівання, – 
і після цього запрацює принцип заміни. Тим не менше ця діаграма 
(рис. 7) являє приклад того, що може статися в реальності [2]. 

 

 
 

Рис. 7. Підключення до кондиціонеру обігрівача 
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Після знайомства з принципом заміни може виникнути враження, що 

цей підхід (повна заміна) – єдиний спосіб розробки. Взагалі кажучи, 

якщо ваші ієрархії типів так працюють, це дійсно добре. Але в деяких 

ситуаціях абсолютно необхідно додавати нові методи до інтерфейсу 

похідного класу. При уважному аналізі обидва випадки видаються 

досить очевидними. 

 

 

4.6. Взаємозамінні об’єкти і поліморфізм 
 

При використанні ієрархій типів часто доводиться звертатися з 

об’єктом певного типу як з базовим типом. Це дозволяє писати код, що 

не залежить від конкретних типів. Так, у прикладі з фігурами, методи 

маніпулюють просто фігурами, не звертаючи уваги на те, чи є вони 

колами, прямокутниками, трикутниками або деякими ще навіть 

неіснуючими фігурами. Всі фігури можуть бути намальовані, стерті і 

переміщені, а методи просто посилають повідомлення об’єкта «фігура», 

а їм байдуже, як об’єкт обійдеться з цим повідомленням. 

Подібний код не залежить від додавання нових типів, а додавання 

нових типів є найбільш поширеним способом розширення об’єктно-

орієнтованих програм для обробки нових ситуацій. Наприклад, ви 

можете створити новий підклас фігури (п’ятикутник), і це не призведе 

до зміни методів, що працюють тільки з узагальненими фігурами. 

Можливість простого розширення програми введенням нових похідних 

типів дуже важлива, тому що вона помітно поліпшує архітектуру 

програми, в той же час знижуючи вартість підтримки програмного 

забезпечення. 

Однак при спробі звернення до об’єктів похідних типів як до 

базових типів (окружності як фігури, велосипеду як засобу 

пересування, бакланів як птаху і т. п.) виникає одна проблема. Якщо 

метод збирається наказати узагальненій фігурі намалювати себе, чи 

засобу пересування слідувати за певним курсом, або птиці полетіти, 

компілятор не може точно знати, яка саме частина коду виконується. У 

цьому вся річ – коли надсилається повідомлення, програміст і не хоче 

знати, який код виконується; метод промальовування з однаковим 

успіхом може застосовуватися і до кола, і до прямокутника, і до 
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трикутника, а об’єкт виконає вірний код, що залежить від його 

характерного типу. 

Якщо вам не потрібно знати, який саме фрагмент коду виконується, 

то, коли ви додаєте новий підтип, код його реалізації може змінитися, 

але без змін у тому методі, з якого він був викликаний. Якщо 

компілятор не володіє інформацією, який саме код слід виконати, що ж 

він робить? У наступному прикладі об’єкт BirdController (управління 

птицею) може працювати тільки з узагальненими об’єктами Bird (птах), 

не знаючи типу конкретного об’єкта. З точки зору BirdController це 

зручно, оскільки для нього не доведеться писати спеціальний код 

перевірки типу використовуваного об’єкта Bird для обробки якоїсь 

особливої поведінки.  

Як же все-таки відбувається, що при виклику методу move () без 

вказівки точного типу Bird виповнюється вірна дія – об’єкт Goose 

(гусак) біжить, летить або пливе, а об’єкт Penguin (пінгвін) біжить або 

пливе? (рис. 8) 

 

 
 

Відповідь пояснюється головною особливістю об’єктно-орієнтованого 

програмування: компілятор не може викликати такі функції  

традиційним способом. При викликах функцій, створених не ООП-

компілятором, використовується раннє зв’язування – багато хто не знає 

цього терміна просто тому, що не уявляють собі іншого варіанту. При 

ранньому зв’язуванні компілятор генерує виклик функції з вказаним 

ім’ям, а компоновник прив’язує цей виклик до абсолютного адресою 

коду, який необхідно виконати. У ООП програма не в змозі визначити 

Рис. 8. Модель для демонстрації пізнього зв’язування 
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адресу коду до часу виконання, тому при відправці повідомлення 

об’єкту повинен спрацьовувати інший механізм. 

Для вирішення цього завдання мови об’єктно-орієнтованого 

програмування використовують концепцію пізнього зв’язування. Коли 

ви посилаєте повідомлення об’єкту, що викликається, його код 

невідомий аж до часу виконання. Компілятор лише переконується в 

тому, що метод існує, перевіряє типи для його параметрів і значення, 

що повертається, але не має уявлення, який саме код буде 

виконуватися. 

Для здійснення пізнього зв’язування Java замість абсолютного 

виклику використовує спеціальні фрагменти коду. Цей код обчислює 

адресу тіла методу на основі інформації, що зберігається в об’єкті. 

Таким чином, кожен об’єкт може вести себе по-різному, залежно від 

вмісту цього коду. Коли ви посилаєте повідомлення, об’єкт фактично 

сам вирішує, що ж з ним робити. 

У деяких мовах необхідно явно вказати, що для методу повинен 

використовуватися гнучкий механізм пізнього зв’язування (в С++ та 

Object Pascal для цього передбачено ключове слово virtual). У цих 

мовах методи за замовчуванням компонуються не динамічно. У Java 

пізніше зв’язування проводиться за замовчуванням, і вам не потрібно 

пам’ятати про необхідність додавання будь-яких ключових слів для 

забезпечення поліморфізму. 

Згадаймо про приклад з фігурами. Сімейство класів (заснованих на 

однаковому інтерфейсі) було показано на діаграмі трохи раніше в 

цьому розділі. Для демонстрації поліморфізму ми напишемо фрагмент 

коду, який ігнорує характерні особливості типів і працює тільки з 

базовим класом. Цей код відділений від специфіки типів, тому його 

простіше писати і розуміти. І якщо новий тип (наприклад, 

шестикутник) буде додано за допомогою наслідування, то написаний 

вами код буде працювати для нового типу фігури так само добре, як 

раніше. Таким чином, програма стає розширюваною. 

Припустимо, ви написали на Java наступний метод: 
 

void doSomething(Shape shape) { 
 shape.erase(); //стерти … 
shape.draw(); // намалювати 
 } 
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Метод працює з узагальненою фігурою (Shape), тобто не залежить 

від конкретного типу об’єкта, який малюється або стирається. Тепер ми 

використовуємо виклик методу doSomething () в іншій частині 

програми: 
 

Circle circle = new Circle();// коло  
Triangle triangle = new Triangle();// трикутник  
Line line = new Line(); // лінія  
doSomething(circle); 
 doSomething(triangle); 
 doSomething(line); 
 

Виклик методу  doSomething(shape1) автоматично працює вірно, 

незалежно від фактичного типу об’єкта. Насправді це досить важливий 

факт. Розглянемо рядок: 
doSomething (c); 

Тут відбувається наступне: методу, котрий чекає об’єкт Shape, 

передається об’єкт «окружність» (Circle). Оскільки коло (Circle) 

одночасно є фігурою (Shape), то метод doSomething () і звертається з 

нею, як з фігурою. Іншими словами, будь-яке повідомлення, яке метод 

може послати Shape, також приймається і Circle. Ця дія абсолютно 

безпечна і настільки ж логічна. 

Ми називаємо цей процес поводження з похідним типом як з базо-

вим висхідним перетворенням типів. На діаграмах успадкування базові 

класи зазвичай розташовуються вгорі, а похідні класи розташовуються 

внизу «віялом». Значить, перетворення до базового типу – це рух по 

діаграмі вгору, і тому він «висхідний». 

Об’єктно-орієнтована програма майже завжди містить висхідні 

перетворення, тому що саме так ви позбавляєтеся від необхідності 

знати точний тип об’єкта, з яким працюєте. Подивіться на тіло методу 

doSomething (): 
 

shape.erase (); 
shape.draw (); 
 

Зауважте, що тут не сказано «якщо ти об’єкт Circle, роби це, а якщо 

ти об’єкт Square, роби те. Такий код з окремими діями для кожного 

можливого типу Shape буде плутаним, і його доведеться міняти 

кожного разу при додаванні нового підтипу Shape. А так, ви просто 

говорите: «Ти – фігура, і я знаю, що ти здатна намалювати і стерти себе, 



Б. О. Цибенко, С. Ю. Боровльова, 

Ю. А. Нездолій, С. В. Дворецька 

 

30 
 

ну так і роби це, а про деталі подбай сама». У коді методу doSomething 

() цікаво те, що все само собою виходить правильно. При виклику draw 

() для об’єкта Circle виконується інший код, а не той, що відпрацьовує 

при виклику draw () для об’єктів Square або Line, а коли draw () 

застосовується для невідомої фігури Shape, правильна поведінка 

забезпечується використанням реального типу Shape. Це надзвичайно 

цікаво, тому що, як було відмічено трохи раніше, коли компілятор 

генерує код doSomething (), він не знає точно, з якими типами він 

працює. Відповідно, можна було б очікувати виклику версій методів 

draw () і erase () з базового класу Shape, а не їх варіантів з конкретних 

класів Circle, Square або Line. І тим не менше все працює правильно 

завдяки поліморфізму. Компілятор і система виконання беруть на себе 

всі подробиці, все, що вам потрібно знати, – як це відбувається … і, що 

ще важливіше, як створювати програми, використовуючи такий підхід. 

Коли ви посилаєте повідомлення об’єкту, об’єкт вибере правильний 

варіант поведінки навіть при висхідному перетворенні [2]. 
 

 

4.7. Приклад програми за вимогами ООП у Java 

 

Розглянемо перший навчальний приклад. Навчальна завдання 

полягатиме у побудові геометричної моделі, що дозволяє обчислити 

деякі характеристики плоских фігур (периметр, площа), виключивши 

при цьому дублювання коду та забезпечити легку розширюваність 

моделі. 

Припущення, які робились при побудові моделі: 

– усі атрибути, такі як довжина, ширина та ін., мають однакові 

одиниці виміру; 

– увесь код повинен бути скопійовано у файл Фігура.java (назва 

співпадає з назвою public-класа, в одному файлі може бути багато 

класів, але тільки один може бути public). 
 
/** 
 * 
 * @author Nezdoliy 
 */ 
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import java.awt.Point; 
import java.util.TreeSet; 
 
public abstract class Фігура { 
private float площина; 
private TreeSet<Point> сукупність_крапок=new TreeSet<Point>(); 
private float периметр; 
private  String назва="фігура  "; 
 
    public Фігура() { 
    } 
 
abstract float розрахувати_площину(); 
abstract float розрахувати_периметр(); 
    public float getПериметр() { 
        return периметр; 
    } 
 
    public void setПериметр() { 
        this.периметр = this.розрахувати_периметр(); 
    } 
 
    public float getПлощина() { 
        return площина; 
    } 
 
    public void setПлощина() { 
        this.площина = this.розрахувати_площину(); 
    } 
    public String getНазва() { 
        return назва; 
    } 
 

    public void setНазва(String назва) { 
        this.назва = назва; 
    } 
 
    @Override 
    public String toString() { // перевизначення методу 

toString() класу Object  
    return "Це " +  назва+ " площиною – «+площина + " та 

периметром -" + периметр  ; 
    } 
} // END класу Фігура 
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class Трикутник extends Фігура { 
private float висота_а; 
private float сторона_а; 
private float сторона_в; 
private float сторона_с; 
 
     public Трикутник(float висота_а, float сторона_а, float 

сторона_в, float сторона_с) { 
        this.висота_а = висота_а; 
        this.сторона_а = сторона_а; 
        this.сторона_в = сторона_в; 
        this.сторона_с = сторона_с; 
        this.setНазва("трикутник "); 
this.setПериметр(); 
this.setПлощина(); 
    } 
 
@Override 
// перевизначення методу розрахувати_площину()  класу Фігура у 

класі Трикутник 
float розрахувати_площину() { 
return 0.5f*this.висота_а*this.сторона_а; 
} 
 
@Override 
float розрахувати_периметр() { 
return this.сторона_а+this.сторона_в+this.сторона_с; 
} 
} // END класу Трикутник 
 
 
class Коло extends Фігура{ 
float Радіус; 
 
    public Коло(float Радіус) { 
        this.Радіус = Радіус; 
        this.setПериметр(); 
        this.setПлощина(); 
        this.setНазва("коло "); 
    } 
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    @Override 
     // перевизначення методу розрахувати_площину() класу 

Фігура у класі Коло 
    float розрахувати_площину() { 
    return  (float) (Math.PI * Math.sqrt(Радіус)); 
    } 
 
    @Override 
     // перевизначення методу розрахувати_периметр() класу 

Фігура у класі Коло 
    float розрахувати_периметр() { 
        return (float) (2 * this.Радіус * Math.PI); 
    } 
 
} // END класу Коло 
 
 
class  Прямокутник extends Фігура{ 
private float a; 
private float b; 
 
    public Прямокутник(float a, float b) { 
        this.a = a; 
        this.b = b; 
        this.setНазва("прямокутник "); 
        this.setПериметр(); 
        this.setПлощина(); 
    } 
 
 
    @Override 
    // перевизначення методу розрахувати_площину() класу Фігура 

у класі Прямокутник 
    float розрахувати_площину() { 
        return this.a*this.b; 
    } 
 
    @Override 
     // перевизначення методу розрахувати_периметр() класу 

Фігура у класі  Прямокутник 
    float розрахувати_периметр() { 
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        return 2*(this.a+this.b); 
    } 
 
} // END класу Прямокутник 
 
 
public class Test { 
 
    public static void main(String ... arg){ 
  
   Трикутник tr=new Трикутник(5.2f,10.5f,5.56f,6.4f); 
    Коло kl=new Коло(5); 
   Прямокутник pr=new Прямокутник(5, 10); 
 
    Фігура[] array={tr,kl,pr}; 
    float сума_площин=0; 
    float сума_периметрів=0; 
 
    for(Фігура temp:array){ 
    System.out.println(temp.toString()); 
    сума_площин+=temp.getПлощина(); //поліморфний виклик методу 

getПлощина() 
    сума_периметрів+=temp.getПериметр();//поліморфний виклик 

методу getПериметр() 
    } 
    System.out.println("Cуммарная площина фігур масиву 

="+сума_площин); 
    System.out.println("Cуммарний периметр фігур масиву 

="+сума_периметрів); 
    } 
 
} // END класу Test 
 
 

На консоль будуть виведені наступні рядки: 
 
Це трикутник площиною 27.3 та периметром 22.46 
Це коло площиною 7.0248146 та периметром 31.415926 
Це прямокутник площиною 50.0 та периметром 30.0 
Cуммарная площина фігур масиву = 84.324814 
Cуммарний периметр фігур масиву = 83.87592 
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Розглянемо ще один приклад. 

Нижче наведена навчальна модель демонструє, як за допомогою 

різних механізмів ООП, можна розв’язувати широке коло задач. Як 

навчальне завдання, розглянемо необхідність обчислити довжину будь-

якого заданого відрізка або будь-якої плоскої ламаної, що складається з 

набору відрізків. Для кожного відрізка задані абсциса (х) і ордината (у) 

його кінців. 

Довжину = L = відрізка, що починається в точці з координатами (X0, 

Y0) і закінчується в точці з координатами (X1, Y1), розраховується за 

формулою L=    210

2

10 YYXX  . 

У модель включимо 4 класи – абстрактний клас LineFigura, класи, 

похідні від нього – Cut та Line. У модель введено також допоміжний 

клас Point. Класи LineFigura, Cut і Line пов’язані між собою 

відношенням успадкування («Has a»). Клас Point пов’язаний з класами 

Cut і Line ставленням Композиція («part of»). 

 
            import java.util.ArrayList; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
 
/** 
 * 
 * @author Nezdoliy 
 */ 
abstract class LineFigura {  
// ми не можемо створювати екземпляр абстрактного класу, 
//         але можемо спадкуватися від нього(см.). 
 
abstract public float length(); 
// це абстрактний метод класу LineFigura, він не має 
// реалізації в цьому класі. Але він перевизначен у класах-

нащадках 
     
}// END класу LineFigura 
public class Cut extends LineFigura { 
//це нащадок класу LineFigura 
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Point start; //це атрибут, який означає в нашій моделі початок 
відрізка 

Point end; //це атрибут, який означає в нашій моделі кінець 
відрізка 

 
    public Cut(Point start1, Point end1) { 
    // конструктор класу  Cut з двома параметрами 
        this.start = start1; 
    // ініціалізація атрибута класу при використанні даного 

конструктору 
        this.end = end1;// 
    } 
 
    @Override   
// це Аннотація, наявність якої говорить компілятору, що треба 
// проконтролювати співпадання сигнатур метода, який низче з 

сігнатурою //відповідного методу базового класу 
    public float length() { 
        // перевизначений метод, який повертає довжину відрізка 
        float deltaX = this.start.abscisX – this.end.abscisX; 
        float deltaY = this.start.ordinataY – 

this.end.ordinataY; 
        return (float) Math.sqrt(deltaX * deltaX + deltaY * 

deltaY); 
    } 
 
// метод повертає true(істина) у випадку коли 2 відрізки мають 

спільну вершину 
    public boolean isFriend(Cut c1) { 
    return (this.end.equals(c1.end) || 

this.end.equals(c1.start)) 
           || (this.start.equals(c1.start) || 

this.start.equals(c1.end)); 
    } 
 
    @Override 
// метод, який дозволяє виводити інформацію по єкз. класу у 

вигляді String 
    public String toString() { 
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    return " Це екземпляркласу Cut з координатами початку " 
+"\n " +start+"\n "+ " та координатами кінця "+end +"\n"; 

    } 
}// END класу Cut 
//клас Ломана спадкується від класу LineFigura 
class Line extends LineFigura { 
    Cut startCut; // атрибут, який означає відрізок, який є 

першим у ломаній 
    Cut endCut;  // атрибут, який означає відрізок, який є 

другим у ломаній. 
    ArrayList<Cut> naborCut; // набір відрізків, з яких 

складається ломана 
 
    public Line(Point start1, Point end1, ArrayList<Cut> 

naborCut) { 
//   конструктор класу Line 
        try { 
            validNaborCut(); 
        } catch (Exception ex) { 
            

Logger.getLogger(Line.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 

        } 
        this.naborCut = naborCut; 
    } 
 
    @Override 
// перевизначений метод, який повертає довжину ломаної 
    public float length() { 
        float result = 0; 
        for (int i = 0; i < naborCut.size(); i++) { 
            result = result + naborCut.get(i).length(); 
        } 
        return result; 
    } 
 
    public void validNaborCut() throws Exception { 
       System.out.println("Перевірка на безперервність ламаної"); 
    } 
 
    @Override 
    public String toString() { 
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  //  допоміжний метод – дивись вище у інших класах. 
    return «Line{" + "startCut=" + startCut + 
                "endCut=" + endCut + "naborCut=" + 

naborCut.toString() + ‘}’; 
    } 
 
}// END класу Line 
 
 
class Point { 
    float abscisX; 
    float ordinataY; 
 
    public Point(float x, float y) { 
//        конструктор 
        this.abscisX = x; 
        this.ordinataY = y; 
    } 
 
    public void move(float newX, float newY) { 
//        метод, який імітує переміщення екз. класу Point 
        this.abscisX = newX; 
        this.ordinataY = newY; 
    } 
 
    @Override 
    //  допоміжний метод – дивись вище у інших класах. 
    public String toString() { 
    return "Point{" + " abscisX = " + abscisX 
                + " ordinataY = " + ordinataY + " }" ; 
    } 
}// END класу Point 
 

Код, який демонструє, як працює ця модель дивіться нижче (він 

повинен бути розташован у файлі з назвою MyTest.java ). 
 
1. import java.util.ArrayList; 
2. /** 
3.  * 
4.  * @author Nezdoliy 
5.  */ 
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6. public class MyTest { 
7.  
8. public static void main(String[]  args){ 
9.         Point  point1=new Point(5, 10); 
10.         Point  point2=new Point(5, 10); 
11.         Cut cut1=new Cut(point1, point2); 
12.         System.out.println(cut1); 
13.         System.out.println("Довжина відрізку cut1 " 
14.                 + "дорівнюється "+cut1.length()); 
15.         point2.abscisX=10.0f; 
16.         point2.ordinataY=12.0f; 
17.         System.out.println(cut1); 
18.         System.out.println("Зараз довжина відрізку cut1 " 
19.                  + " дорівнюється "+cut1.length()); 
20.          Cut cut2=new Cut(new Point(15, 10),new 

Point(25, 30) ); 
21.          Cut cut3=new Cut(new Point(25, 30),new 

Point(35, 30) ); 
22.          Cut cut4=new Cut(new Point(35, 30),new 

Point(45, 50) ); 
23.          System.out.println("Довжина відрізку cut2 " 
24.                 + "дорівнюється «+cut2.length()); 
25.          System.out.println("Довжина відрізку cut3 " 
26.                 + "дорівнюється "+cut3.length()); 
27.          System.out.println("Довжина відрізку cut4 « 
28.                 + "дорівнюється "+cut4.length()); 
29.          ArrayList<Cut> nabor_cut1=new ArrayList<Cut>(); 
30.          nabor_cut1.add(cut2); 
31.          nabor_cut1.add(cut3); 
32.          nabor_cut1.add(cut4); 
33.          Line line1=new Line(new Point(15,10), new 

Point(45, 50), nabor_cut1); 
34.     System.out.println("Довжина ламаної line1 складає 

"+line1.length()); 
35.          LineFigura[]  array=new LineFigura[5]; 
36.          array[0]=line1; 
37.          array[1]=cut2; 
38.          array[2]=cut3; 
39.          array[3]=cut4; 
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40.          array[4]=cut1; 
41.          for(LineFigura temp:array){ 
42.             System.out.println(temp.length()); 
43.          } 
44. } 
45. } 
 

У листінгу приклада у рядку 35-43 ми бачимо ще один приклад 

поліморфізму. 

У цьому випадку генерується наступне виведення на консоль: 
 

Це екземпляр класу Cut з координатами початку //рядок 12 
лістінгу 

 Point{ abscisX = 5.0 ordinataY = 10.0 }    //рядок 12 
лістінгу 

та координатами кінця Point{ abscisX = 5.0 ordinataY = 10.0 
}//рядок 12 лістінгу 

 
Довжина відрізку cut1 дорівнюється 0.0 //рядок 13-14 лістінгу 
 Це екземпляркласу Cut з координатами початку //рядок 17 

лістінгу 
 Point{ abscisX = 5.0 ordinataY = 10.0 } 
  та координатами кінця Point{ abscisX = 10.0 ordinataY = 12.0 

} 
 
Зараз довжина відрізку cut1  дорівнюється 5.3851647 
Довжина відрізку cut2 дорівнюється 22.36068 //рядок 23 

лістінгу 
Довжина відрізку cut3 дорівнюється 10.0 //рядок 25 лістінгу 
Довжина відрізку cut4 дорівнюється 22.36068 //рядок 27 

лістінгу 
Перевірка на безперервність ламаної 
Довжина ламаної line1 складає 54.72136  //рядок 34 лістінгу 
54.72136  //рядок 42 лістінгу 
22.36068  //рядок 42 лістінгу 
10.0      //рядок 42 лістінгу 
22.36068  //рядок 42 лістінгу 
5.3851647 //рядок 42 лістінгу 
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4.8. Приклад програми за вимогами ООП у C++ 
 

Аналогічна задача мовою С++ вирішується наступним чином (для 

ідентифікаторів зазвичай використовують латиницю, в прикладі 

використана кирилиця тільки для аналогії з кодом на мові java): 
 
#include "stdafx.h" 
#include <Windows.h> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
class Фігура  
{ 
 protected: 
 float площина; 
 float периметр; 
 float PI; 
 char назва[20]; 
 char temp[80]; 
 public: 
 Фігура():PI(3.1415926) 
 { 
  strcpy(назва, "фігура"); 
    } 
 virtual  float розрахувати_площину()=0; //чисто віртуальна 

функція 
 virtual float розрахувати_периметр()=0; //чисто віртуальна 

функція 
 virtual float getПериметр()  
 { 
        return периметр; 
    } 
 
     void setПериметр()  
     { 
        периметр = розрахувати_периметр(); 
     } 
 
     float getПлощина()  
     { 
        return площина; 
     } 
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     void setПлощина() 
     { 
        this->площина = this->розрахувати_площину(); 
     } 
     char * getНазва() 
     { 
        return назва; 
     } 
 
     void setНазва(char* назва) 
     { 
        strcpy(this->назва, назва); 
     } 
  //не перевизначили, а створили свій метод, бо на відміну 

від мови java, 
 // не існує базового класу Object в мові C++ 
     char * toString() 
     { 
  char temp1[80]; 
  strcpy(temp, "\n      Це "); 
  strcat(temp,назва); 
  gcvt(площина,4,temp1); 
  strcat(temp, " площиною – "); 
  strcat(temp,temp1); 
  strcat(temp, " та периметром – "); 
  gcvt(периметр,4,temp1); 
  strcat(temp,temp1); 
  strcat(temp, "\n"); 
  return temp; 
      } 
}; 
class Трикутник :public Фігура 
{ 
 float висота_а; 
 float сторона_а; 
 float сторона_в; 
 float сторона_с; 
 public: 
 Трикутник(float висота_а, float сторона_а, float сторона_в, 

float сторона_с) 
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 { 
        this->висота_а = висота_а; 
        this->сторона_а = сторона_а; 
        this->сторона_в = сторона_в; 
        this->сторона_с = сторона_с; 
        this->setНазва("трикутник "); 
  this->setПериметр(); 
  this->setПлощина(); 
       } 
       float розрахувати_площину() 
 { 
   return 0.5f*висота_а*this->сторона_а; 
       } 
 float розрахувати_периметр()  
 { 
   return сторона_а+сторона_в+this->сторона_с; 
       } 
}; 
class Коло :public Фігура 
{ 
 float Радіус; 
 public: 
 Коло(float Радіус) 
 { 
   this->Радіус = Радіус; 
   setПериметр(); 
   setПлощина(); 
   setНазва("коло "); 
       } 
       float розрахувати_площину() 
 { 
         return  (float) (PI * Радіус*Радіус); 
       } 
       float розрахувати_периметр()  
 { 
         return (float) (2 * Радіус * PI); 
       } 
}; 
class  Прямокутник :public Фігура 
{ 
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  float a; 
  float b; 
  public: 
  Прямокутник(float a, float b) 
  { 
    this->a = a; 
    this->b = b; 
    this->setНазва("прямокутник "); 
    this->setПериметр(); 
  this->setПлощина(); 
       } 
       float розрахувати_площину()  
 { 
        return a*b; 
       } 
       float розрахувати_периметр()  
 { 
        return 2*(a+b); 
       } 
}; 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 //використання кирилиці 
 SetConsoleCP(1251); 
 SetConsoleOutputCP(1251); 
 //створення об’єкта класу Прямокутник 
 Прямокутник pk(1.3,2.5); 
 //створення масиву вказівників на об’єкти похідних класів - 
 //використання динамічного поліморфізму (пізнє зв’язування)  
 Фігура *fg[]={new Прямокутник(2.1,4.2),new 

Трикутник(1.1,1,1,1.4),new Коло(3.4)}; 
 cout<<"\n                  Результат роботи програми:\n"; 
 cout<<pk.toString(); 
 for (int i=0; i<3;i++) 
  cout<<fg[i]->toString();// 
 cin.get(); 
 return 0; 
} 
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У мові С++ клас є абстрактним, якщо він містить хоча б одну чисто 

віртуальну функцію. Тому клас Фігура є абстрактним. 

Динамічний поліморфізм у С++ реалізується за рахунок того, що 

вказівник на базовий клас може містити як адресу об’єкту базового 

класу, так і адресу будь-якого об’єкту похідного класу. 

Ця ж програма на мові С# виглядає наступним чином (для 

ідентифікаторів зазвичай використовують латиницю, в прикладі  

використана кирилиця тільки для аналогії з кодом на мові java): 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
    abstract class Фігура 
    { 
        //protected: 
        float площина; 
        float периметр; 
        protected float PI = 3.14f; 
        String назва; 
        //String temp; 
        public Фігура() 
        { 
        назва = "фігура  "; 
        } 
 
        public abstract float розрахувати_площину(); 
        public abstract float розрахувати_периметр(); 
        public float getПериметр() 
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        { 
            return периметр; 
        } 
 
        protected void setПериметр() 
        { 
            периметр = розрахувати_периметр(); 
        } 
 
        protected float getПлощина() 
        { 
            return площина; 
        } 
 
        protected void setПлощина() 
        { 
            this.площина = this.розрахувати_площину(); 
        } 
        String getНазва() 
        { 
            return назва; 
        } 
 
        protected void setНазва(String назва) 
        { 
            this.назва = назва; 
        } 
        // перевизначення методу ToString базового класу Object 
        public override String ToString() 
        { 
            String temp1; 
            temp1 = "\n      Це " + назва + " площиною – " + 

площина; 
            temp1+=" та периметром – " + периметр + ‘\n’; 
            return temp1; 
        } 
    }; 
    class Трикутник : Фігура 
    { 
        float висота_а; 
        float сторона_а; 
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        float сторона_в; 
        float сторона_с; 
        public 
        Трикутник(float висота_а, float сторона_а, float 

сторона_в, float сторона_с) 
        { 
            this.висота_а = висота_а; 
            this.сторона_а = сторона_а; 
            this.сторона_в = сторона_в; 
            this.сторона_с = сторона_с; 
            this.setНазва("трикутник "); 
            this.setПериметр(); 
            this.setПлощина(); 
        } 
        public override float розрахувати_площину() 
        { 
            return 0.5f * висота_а * this.сторона_а; 
        } 
        public override float розрахувати_периметр() 
        { 
            return сторона_а + сторона_в + this.сторона_с; 
        } 
    }; 
    class Коло : Фігура 
    { 
        float Радіус; 
        public Коло(float Радіус) 
        { 
            this.Радіус = Радіус; 
            setПериметр(); 
            setПлощина(); 
            setНазва("коло "); 
        } 
        public override float розрахувати_площину() 
        { 
            return (float)(PI * Радіус * Радіус); 
        } 
        public override float розрахувати_периметр() 
        { 
            return (float)(2 * Радіус * PI); 
        } 
    }; 
    class Прямокутник : Фігура 
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    { 
        float a; 
        float b; 
        public Прямокутник(float a, float b) 
        { 
            this.a = a; 
            this.b = b; 
            this.setНазва("прямокутник "); 
            this.setПериметр(); 
            this.setПлощина(); 
        } 
        public override float розрахувати_площину() 
        { 
            return a * b; 
        } 
        public override float розрахувати_периметр() 
        { 
            return 2 * (a + b); 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //створення об’єкту класу Прямокутник 
            Прямокутник pk = new Прямокутник(1.3f, 2.5f); 
            //створення масиву об’єктів базового класу, який 

містить  
            //посилання на об’єкти похідних класів  
            Фігура[] fg =  
            { new Прямокутник(2.1f, 4.2f), new Трикутник(1.1f, 

1f, 1f, 1.4f), new Коло(3.4f) }; 
            Console.WriteLine(" \n                 Результат 

роботи програми: "); 
            Console.WriteLine(pk.ToString()); 
            for (int i = 0; i < 3; i++) 
                Console.WriteLine(fg[i].ToString());// 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 
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4.9. Приклад програми за вимогами ООП у Delphi 
 

Приклад коду для розв’язання задачі обробки замкненого 

контуру з використанням ООП у візуальній оболонці Delphi 

 

Перший клас TContour розв’язує задачу визначення площі та 

координат центра ваги (ЦВ) базового замкненого контуру, який задано 

текстовим файлом. 

Другий клас TPartContour є дочірнім по відношенню до першого 

класу і розв’язує подібну задачу, але для контуру, який відсікається 

прямою лінією від базового контуру знизу. Параметри лінії задаються. 

Нижче наведено повний код модулю класів та головна програма, 

яка використовує цей модуль. 
 

Модуль класів 
unit ContourFirst; 
 
interface 
 
uses 
  SysUtils,  Dialogs; 
 
type 
 
  TDblArray = array of double; 
 
TContour=class(TObject) 
  private 
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    FZ, FY : TDblArray; //масиви координат точок замкнутого 
контуру 

    FSquare, FZs, FYs : double;//площа и координати її центра 
ваги (ЦВ) 

    FPointCount : integer; 
 
    function GetSquare : double;  //отримати доступ до площі 

контуру 
    function GetZs : double;   //отримати доступ до аплікати 

ЦВ контура 
    function GetYs : double;  //теж саме до абсцисі ЦВ контуру 
 
  public 
    constructor Create(Zin, Yin : TDblArray); overload;  

//ініціалізація полів об’єкту (екземпляру класу) 
    destructor Destroy; override;  //знищення екземпляру класу 
    procedure SquareContur(const FZ, FY : TDblArray; var 

FSquare, FZs, FYs : double); //розрахунок площі та координат ЦВ 
 
    property SquareOut:double read GetSquare; //доступ до 

полів класу 
    property ZsOut : double read GetZs;       // 
    property YsOut : double read GetYs;       // 
end; 
 
TPartContour=class(TContour)  {дочірній клас – частина 

контуру, яка відсікається прямою лінією  (нижня частина)} 
  private 
    FZp,  FYp : TDblArray;  {масиви координат точок замкнутого 

контуру, який відсікається від базового лінією} 
    FAlpha, FBz : double;    // параметри прямій линії К и В 
    FSquareP, FZsP, FYsP : double;  //площа контуру и 

координати її ЦВ 
    Flag : boolean; 
 
    function GetSquareP : double;      //отримання доступу до 

площі 
    function GetZsP : double;          //теж саме до аплікати 

ЦВ контуру 
    function GetYsP : double;          // теж саме до абсцисі 

ЦВ контуру 
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  public 
    constructor Create(Alpha, Bz : double; Zin, Yin : 

TDblArray); overload; //ініціалізація полів об’єкту (екземпляру 
класу) 

    destructor Destroy; override;      //знищення екземпляру 
класу 

    procedure CrossLineCut(const FAlpha, FBz, Y1, Z1, Y2, Z2: 
Double;  var Zx, Yx: Double);//координати точки перетину прямій 
та відрізка 

    function GetPartContour : boolean;  { формування контуру, 
який відсікається прямою лінією } 

 
    property SquarePOut:double read GetSquareP;  {отримання 

доступу до  площі контуру} 
    property ZsPOut : double read GetZsP;  //теж саме до 

аплікаті ЦВ 
    property YsPOut : double read GetYsP; //теж саме до 

ординаті ЦВ        
end; 
 
implementation 
//----------------------------------------- 
constructor TContour.Create(Zin, Yin : TDblArray); 
var I: integer; 
begin 
  FPointCount := Length(Zin); 
  SetLength(FZ, FPointCount); 
  SetLength(FY, FPointCount); 
  for I := 0 to FPointCount – 1 do 
  begin 
    FZ[I] := Zin[I]; 
    FY[I] := Yin[I]; 
  end; 
  SquareContur(FZ, FY, FSquare, FZs, FYs); 
end; 
//------------------------------------------------- 
destructor TContour.Destroy; 
begin 
  Finalize(FZ); 
  Finalize(FY); 
  inherited; 
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end; 
//------------------------------------------------- 
function TContour.GetSquare : double; 
begin 
  GetSquare := FSquare; 
end; 
//----------------------------------------- 
function TContour.GetZs : double; 
begin 
  GetZs := FZs; 
end; 
//----------------------------------------- 
function TContour.GetYs:double; 
begin 
  GetYs:=FYs; 
end; 
//----------------------------------------- 
procedure TContour.SquareContur(const FZ, FY : TDblArray; var 

FSquare, FZs, FYs : double); 
 
{Визначення площі S и координат її центра ваги Yc,Zc для 

замкнутого контуру, який визначено динамічними масивами  FZ, FY} 
 
var 
  S0, Smz, Smy, Zs, Ys : double; 
  I, Index : integer; 
 
begin 
  if Length ( FZ ) < 3 then 
    begin 
      FSquare := 0.0; 
      FZs := 0.0; 
      FYs := 0.0; 
      Exit; 
    end; 
  Smz := 0.0; Smy := 0.0; FSquare := 0.0; 
  Index := High(FZ); 
  for I := 0 to Index – 1 do 
    begin 
      S0 := FZ[I] * FY[I + 1] – FZ[I + 1] * FY[I];// площа 

трикутника 
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      Zs := (FZ[I] + FZ[I + 1]) / 3.0;// координати її ЦВ Zs 
та Ys  

      Ys := (FY[I] + FY[I + 1]) / 3.0; 
      Smz := Smz + S0 * Ys; // статичні моменти площ трикутників 
      Smy := Smy + S0 * Zs; 
      FSquare := FSquare + S0; // подвійна площа контуру 
    end; 
  FZs := Smy / FSquare; 
  FYs := Smz / FSquare; 
  FSquare := Abs(FSquare / 2.0); 
end;   // procedure SuareContur 
//----------------------------------------- 
//--------------------------------------------- 
//----------------------------------------- 
constructor TPartContour.Create(Alpha, Bz:double; Zin, Yin : 

TDblArray); 
{Ініціалізація полів дочірнього класу} 
begin 
  inherited Create(Zin, Yin); 
  FAlpha := Alpha; 
  FBz := Bz; 
  Flag := GetPartContour; 
  SquareContur(FZp, FYp, FSquareP, FZsP, FYsP); 
end; 
//------------------------------------------------------------ 
destructor TPartContour.Destroy; 
begin 
  Finalize(FZ); 
  Finalize(FY); 
  Finalize(FZp); 
  Finalize(FYp); 
  inherited; 
end; 
//----------------------------------------- 
function      TPartContour.GetSquareP : double; 
begin 
  GetSquareP := FSquareP; 
end; 
//----------------------------------------- 
function    TPartContour.GetZsP : double; 
begin 
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  GetZsP := FZsP; 
end; 
//----------------------------------------- 
function    TPartContour.GetYsP:double; 
begin 
  GetYsP:=FYsP; 
end; 
 
procedure TPartContour.CrossLineCut(const FAlpha, FBz, Y1, Z1, 

Y2, Z2: Double;  var Zx, Yx: Double); 
  
{ координати Zx, Yx точки перетину прямій Alpha, Bz та 

відрізка Y1, Z1, Y2, Z2} 
var K1, B1, K : double; 
begin 
  K := Sin(FAlpha / 57.3) / Cos(FAlpha / 57.3);  { коефіцієнт 

К лінії, яка перетинає контур} 
  if Abs(Y1 – Y2) < 0.0001 then K1 := 10000        
  else K1 := (Z1 – Z2) / (Y1 – Y2); {  коефіцієнт K  прямій, 

яка співпадає з відрізком} 
  B1 := Z1 – K1 * Y1; 
  if Abs(B1 – FBz) < 0.01 then 
    begin 
      Yx := Y2; 
      Zx := Z2; 
    end 
  else 
    begin        //  У прямій, яка співпадає з відрізком 
      Yx := (-FBz + B1) / (K – K1);{ координати точки перетину 

прямій та відрізка} 
      Zx := K * Yx + FBz; 
    end; 
end; 
 // ----------------------------------------- 
function    TPartContour.GetPartContour: boolean; 
{Формування контуру Zp, Yp, який відсікається від базового Fy, 

Fz прямою лінією довільного положення с характеристиками: Alpha, 
Bz } 

var I, J, Index, NumbP : integer; 
    Dz1, Dz2, K : double; 
    Zx, Yx : double; 
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    Zaux, Yaux :TDblArray;  { допоміжний масив для формування 
координат контуру, який відсікається } 

begin 
  GetPartContour := false; 
  NumbP := Length(Fy); 
  try 
  SetLength(Zaux, NumbP * 2); 
  SetLength(Yaux, NumbP * 2); 
  K := Sin(FAlpha / 57.3) / Cos(FAlpha /  57.3);    
  for I := 0 to (NumbP * 2-1) do 
    begin   // ініціалізація елементів динамічного масиву (із 

запасом) 
      Zaux[I] := 1000; 
      Yaux[I] := 1000; 
    end; 
  Yaux[0] := FY[0];  // перша точка базового контуру у 

допоміжний контур 
  Zaux[0] := FZ[0]; 
  J := 0; 
  for I := 0 to NumbP – 2 do 
    begin  //  формування допоміжного контуру 
      Dz1 := K * FY[I] + FBz – FZ[I];  { для визначення 

відрізка, який перетинає лінію } 
      Dz2 := K * FY[I + 1] + FBz – FZ[I + 1]; 
      if Dz1 * Dz2 > 0 then   { перетину нема, тоді дальній 

кінець відрізка у допоміжний контур } 
          begin 
            Inc(J); 
            Zaux[J] :=  FZ[I + 1]; 
            Yaux[J] :=  FY[I + 1]; 
          end  //  if Dz1  *  Dz2 > 0 then 
      else   { перетин є, до допоміжного  контуру спочатку 

точку перетину, а потім дальній кінець відрізка } 
        begin 
          CrossLineCut(FAlpha, FBz, FY[I], FZ[I], FY[I  +  1], 

FZ[I  +  1], Zx, Yx);{координати точки перетину Zx, Yx відрізка з 
базовою лінією} 

          Inc(J); 
          Zaux[J] := Zx;  // точку перетину до допоміжного 

контуру 
          Yaux[J] := Yx; 
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            begin 
              Inc(J); 
              Zaux[J] := FZ[I + 1]; { дальній кінець відрізка 

до допоміжного контуру } 
              Yaux[J] := FY[I + 1]; 
            end; 
        end;   // else  перетин є 
    end; 
  Index := 0; // індекс елементу допоміжного масиву 
  while Yaux[Index] < 1000 do Inc(Index); 
  Dec(Index); 
  SetLength(FZp,Index + 5);  // ініціалізація масивів із 

запасом 
  SetLength(FYp,Index + 5); 
  for I := 0 to Index + 4 do 
    begin 
      FZp[I] := 1000; // граничные значения 
      FYp[I] := 1000; 
    end; 
  J := 0; 
  for I := 0 to Index do 
    begin  { вибір точок із допоміжного контуру, які лежать 

нижче відсікаючої линії } 
      Dz1 :=  K * Yaux[I] +  FBz – Zaux[I]; 
      if (Dz1 > 0) or (abs(Dz1) < 0.01)  then 
        begin 
          FZp[J] := Zaux[I]; 
          FYp[J] := Yaux[I]; 
          Inc(J); 
        end; 
    end; 
  if abs(FZp[J-1] – FZp[0]) > 0.01 then 
    begin  //додавання крайньої точки, якщо такої нема в 

масиві  Zp, Yp 
      FZp[J] := FZp[0]; 

      FYp[J] := FYp[0]; 
    end; 
 
  Index := 0; {кількість елементів масиву координат контуру, 

який відсікається} 
  while FYp[Index] < 1000 do 
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    Inc(Index); 
  SetLength(FYp, Index);   
  SetLength(FZp, Index); 
  if Index > 2 then GetPartContour := true; 

  except 
   // finally 
    Finalize(FYp); 
    Finalize(FZp); 

  end; 
end;  // function    LineSection 
end. //  кінець модулю класів unit ContourFirst 
 

Головна програма, в якій використовується модуль Contourfirst 

з описом класів 
 

unit Main; 
interface 
uses 
  SysUtils, Windows, Messages, Classes, Graphics, Controls, 
  Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Menus, 

Contourfirst; 
  //Contourfirst ім’я модулю, в яких описані класи 
type 
  TMainForm = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Label1: TLabel; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Label2: TLabel; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

  end; 
procedure WorkWithContour(); 
//головна програма для роботи с об’єктами 
var 

  MainForm: TMainForm; 
 
implementation 
{$R *.DFM} 
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procedure WorkWithContour(); 
var 
  Ft:textfile; 
  Y, Z :TDblArray; //ім’я типу, описано у модулі класів 

  I:integer; 
  MyContour:TContour;//TContour, TPartContour імена типів 

класів   MyPartContour:TPartContour; 
begin 

  assignfile(Ft,’Contour.txt’); 
  reset(Ft); 
  SetLength(Z,5);  
  SetLength(Y,5); 
  i:=0; 
  while not Eof(Ft) do 
    begin {формування масивів координат точок базового контуру 

з текстового файлу } 
      readln(Ft,Y[I],Z[I]); 
      Inc(I); 
    end; 
  MyContour:=TContour.Create(Z, Y); {ініціалізація базового 

контуру, визначення його повній площі та координат ЦВ } 
  MyPartContour:=TPartContour.Create(0, 3, Z, Y); { ініціалізація 

базового контуру, визначення площі та координат ЦВ для контуру, 
який відсікається }  

  MainForm.Label1.Caption:=‘Полный контур: Square= 
‘+FloatToStrF(MyContour.SquareOut,ffFixed,6,2)+ 

 ‘   Zs= ‘+FloatToStrF(MyContour.ZsOut,ffFixed,6,2)+’   Ys= 
‘+FloatToStrF(MyContour.YsOut,ffFixed,6,2); 

//------------------------------------------------------------ 
  MainForm.Label2.Caption:=‘ Відсічений контур: Square = 

‘+FloatToStrF(MyPartContour.SquarePOut,ffFixed,6,2)+ 
 ‘ Zs= ‘+FloatToStrF(MyPartContour.ZsPOut,ffFixed,6,2)+’ Ys= 

‘+FloatToStrF(MyPartContour.YsPOut,ffFixed,6,2); 
MyContour.Free;  // звільнення пам’яті 
MyPartContour.Free; 
end; // procedure WorkWithContour(); 

 
procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
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  WorkWithContour; 
end; 
 
procedure TMainForm.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 
  Application.Terminate; 
end; 
 

procedure TMainForm.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  MyContour.Free; 
  MyPartContour.Free; 

end; 
 
end. 

 


