
Інструментарій середовища візуального програмування MVC++ 

Integrated Development Environment (інтегроване середовище розробки), або, 

скорочено, IDE — це програмний продукт, об'єднуючий текстовий редактор, 

компілятор, відладчик і довідкову систему. До складу Microsoft Visual Studio входить 

IDE Microsoft Visual C++. 

1 Інтегроване середовище розробки 

 Виклик Visual C + + здійснюється або через меню Пуск>Програми> Microsoft 

Visual C + +, або клацанням мишею по піктограмі з відповідним ім'ям, розміщеної на 

робочому столі комп'ютера. Після запуску Visual C + + з'являється головне вікно 

програми. 

 Робочий стіл Visual C + + включає в себе три вікна, наведені нижче. 

 Вікно Project Workspace (вікно робочої області) призначено для надання 

допомоги при написанні і супроводі великих багатофайлових програм. Спочатку воно 

закрите, але після створення нового проекту (або завантаження раніше створеного 

проекту) одна з вкладок цього вікна буде містити список файлів проекту.  

 Вікно Editor (вікно редактора) використовується для введення та перевірки 

вихідного коду. 

 Вікно Output (вікно виводу) служить для виведення повідомлень про хід 

компіляції, складання та виконання програми. Зокрема, повідомлення про помилки 

з'являються саме в цьому вікні.  

 Під заголовком головного вікна, як і у всіх Windows-додатках, знаходиться 

рядок меню. Для кнопок панелей інструментів передбачена зручна контекстна 

допомога: при наведенні курсору миші на кнопку затримці на секунду-другу спливе 

підказка з призначенням кнопки. 

 Середовище розробки дозволяє будувати проекти різних типів, орієнтовані на 

різні сфери застосування. Так як середовище спроектована на Windows-платформі, то 

майже всі типи проектів є віконними Windows-додатками з відповідним графічним 

інтерфейсом. 

 Розробники середовища передбачили роботу і з так званими консольними 

додатками. При запуску консольного застосування операційна система створює так 

зване консольне вікно, через яке йде весь ввід-вивід програми. Цей тип додатків 

найбільше підходить для мети вивчення мови C / C + +, так як компільовані програми 

не «покриваються» товстим шаром проміжного Windows-коду. 

2 Створення проекту консольного додатку 



 Будь-яка програма, що створюється в середовищі Visual C + +, завжди 

оформляється як окремий проект ( project ). Проект - це набір взаємопов'язаних 

вихідних файлів і, при необхідності, підключаємих ( заголовних ) файлів , компіляція і 

компонування яких дозволяє створити виконувану програму. 

 Є поняття робочої області проекту ( project workspace ). Робоча область може 

містити будь-яку кількість різних проектів, згрупованих разом для узгодженої 

розробки: від окремого додатка до бібліотеки функцій або цілого програмного пакета. 

Очевидно, що для вирішення наших навчальних завдань кожна програма буде 

втілюватися у вигляді одного проекту, тому робоча область проекту у нас завжди буде 

містити один проект. 

 Для створення нового проекту типу «консольний додаток» слід виконати дії, 

подібні наведеним далі.  

 1. Виберіть у рядку меню головного вікна команду File> New ... 

 2. У діалоговому вікні New виберіть вкладку Projects: 

  • виберіть тип Win32 Console Application;  

  • введіть ім'я проекту в текстовому полі Project Name, наприклад First;  

  • введіть ім'я каталогу розміщення файлів проекту в текстовому полі 

Location1 (якщо зазначений каталог відсутній, то його буде створено автоматично); 

  • клацніть лівою кнопкою миші на кнопці ОК. 

 3. Після цього запускається так званий майстер додатків Application Wizard, який 

відкриває діалогове вікно Win32 Console Application - Step1 of 1 з пропозицією 

визначитися, який підтип консольного застосування вам потрібно створити. Виберіть 

тип An empty project; клацніть на кнопці Finish. 

 4. Після цього з'явиться вікно New Project Information зі специфікаціями проекту 

та інформацією про каталог, в якому буде розміщено створюваний проект. Клацніть на 

кнопці ОК. 

 Рекомендується для розміщення проектів виділити спеціальну папку, наприклад 

D: Student MyProjects. 

 Перш ніж продовжувати роботу, заглянемо в папку First, створену майстром 

програм для проекту, а точніше — для робочої області. Там є файли First.dsw, First.dsp, 

First.opt, First.ncb, а також папка Debug (або Release — залежно від конфігурації 

проекту). 



 У вікні Project Workspace з'явилися дві сторінки: Class View і File View. File View  

призначена для перегляду списку файлів проекту. Відкриємо список First files, 

клацнувши мишею на значку «+». З'явиться дерево  списку файлів, що містить 

піктограми трьох папок: Source Files, Header Files, Resource Files. Так як в консольних 

додатках файли ресурсів не використовуються, папка Resource Files порожня. Інші 

папки порожні, тому що підтип консольного застосування An empty project. 

3 Робота з проектом консольного додатку 

 Зберегти проект можна за допомогою команди File, Save All. 

 Виконати програму за допомогою команди Build, Execute First.exe. 

 Закрити проект за допомогою команди File, Close Workspace. 

 Компіляція, компоновка і виконання проекту можуть бути виконані або через 

меню Build головного вікна, або за допомогою кнопок панелі інструментів. Опишемо 

коротко основні команди меню Build: 

 ° Compile — компіляція обраного файлу. Результати компіляції виводяться у 

вікно Output. 

 ° Build — компоновка проекту. Компілюються всі файли, в яких відбулися зміни 

з моменту останньої компонування. Після компіляції відбувається збірка (link) всіх 

об'єктних модулів, включаючи бібліотечні, в результуючий виконуваний файл. 

Повідомлення про помилки компоновки виводяться у вікно Output. Якщо обидві фази 

компонування завершилися без помилок, то створений виконуваний файл з 

розширенням. Ехе може бути запущений на виконання. 

 ° Rebuild All — те ж, що і Build, але компілюються всі файли проекту незалежно 

від того, чи були в них зроблені зміни. 

 ° Execute — виконання файлу, створеного в результаті компоновки проекту. 

 Visual C + + дозволяє будувати проект або в відладочній конфігурації (Win32 

Debug), або у випускній конфігурації (Win32 Release). Виберіть в меню Project пункт 

Settings ... Відкриється діалогове вікно Project Settings. Перевірте, яке значення 

встановлено у вікні комбінованого списку Settings For: .. Якщо це не Win32 Debug, то 

перейдіть на потрібне значення через команду меню Build , Set Active Configuration ... 

 Щоб закінчити роботу над проектом можна вибрати меню File, пункт Close 

Workspace або закрити програму Visual C + +. 

 Відкрити проект, над яким ви працювали раніше можна способами: 



 1. В Visual C + + виберіть меню File, пункт Open Workspace ..., знайдіть папку з 

вашим проектом, а в ній файл ProjectName.dsw, відкрийте файл, клацнувши мишею. 

 2. В Visual C + + виберіть меню File, пункт Recent Workspaces, в списку останніх 

файлів, з якими йшла робота, знайдіть файл ProjectName.dsw, клацніть мишею. 

 3. В провіднику знайдіть папку з вашим проектом, а в ній файл ProjectName.dsw, 

клацніть мишею. 

 IDE Microsoft Visual C++ — це програмний продукт, який об’єднує текстовий 

редактор, компілятор, відладчик і довідкову систему. 



Інструменти для роботи з класами у середовищі візуального програмування MVC++ 

 

 Середовище програмування (program environment) утворюється необхідними для 

створення програм засобами, до яких відносяться: редактор; препроцесор; компілятор; 

компонувальник; відладчик. 

 В проект можна додавати як нові, так і існуючі файли.  

1 Засоби для створення програм в середовищі програмування 

 Редактор (editor) - програма, яка використовується для написання та зміни 

вихідних програм або даних. 

 Основні функції редактора середовища програмування MVC + +: 

 – введення і збереження на диску файлів з текстами вихідних програм; 

 – виділення фрагментів тексту, їх копіювання і перенесення; 

 – синтаксична розмальовка тексту програми. За замовчуванням редактор MVC++ 

розфарбовує текст програми в чорний колір з коментарями зеленого кольору і 

ключовими словами (службовими словами мови C + +) блакитного кольору. 

Синтаксична розмальовка допомагає помічати помилки, допущені при наборі текстів 

програм; 

 – форматування тексту програми. Редактор автоматично розставляє відступи при 

наборі операторів. Ця функція редактора, так само як і попередня, дозволяє уникнути 

багатьох помилок. 

 Препроцесор (preprocessor) - програма, яка виконує попередню обробку вихідної 

програми для компілятора. Перед тим як потрапити на вхід компілятора, вихідна 

програма проходить через препроцесор, робота якого регламентується директивами 

(preprocessor directive) і операторами (preprocessor operator).  

 Компілятор (compiler) — засіб для перекладу (трансляції) вихідної програми, 

написаної мовою програмування, в сукупність зрозумілих комп'ютеру машинних 

команд. Компілятор може виявити помилки трансляції (compile errors), а значить, він 

не зможе створити об'єктну програму. Як правило, це синтаксичні помилки (syntax 

errors). Компілятор також може повідомляти попередження (warnings), які необхідно 

пропрацювати як помилки. Всі помилки у вихідній програмі слід виправити в 

редакторі, після чого повторити її трансляцію. 

 Для вирішення однієї задачі створюється кілька вихідних програм, кожна з яких 

проходить трансляцію. Вихідні програми використовують різні функції, розміщення в 

спеціальних бібліотечних файлах.  



 Компонувальник (linker) — засіб зв'язування об'єктних програм з кодами 

функцій із стандартних бібліотек, що забезпечує збірку (компонування) виконуваної 

програми. Під час зв'язування об'єктних файлів можуть виникати помилки 

компонування (linker errors). Ці помилки показують, що вказані в програмі зовнішні 

посилання не можуть бути знайдені компоновщиком. У такому випадку слід уточнити 

посилання в вихідних програмах, а потім повторити трансляцію і компоновку знову. 

 Результати роботи виконуваної програми перевіряються на тестових прикладах. 

Тестові приклади (test cases) — контрольні набори тестових даних для перевірки 

правильності функціонування виконуваної програми. Тестові приклади готуються 

заздалегідь. Для кожного прикладу записуються контрольні значення необхідних 

вихідних даних, а также записуються очікувані вихідні дані (результати роботи 

виконаної програми). Тестові приклади повинні враховувати наступні можливі 

варіанти для вхідних даних: 

 – значення даних належать допустимому діапазону зміни; 

 – значення даних знаходяться на межі діапазону зміни; 

 – значення даних заборонені, тобто знаходяться поза дозволеного діапазону 

зміни. 

 Під час перевірки виконуваної програми, можуть виникати помилки виконання 

(run-time errors). Якщо програма робить щось заборонене, вона тут же завершується. 

Однак помилка не завжди призводить до зупинки програми, і лише частина 

результатів може виявитися невірною. Така форма помилки виконання є логічною 

помилкою (logical error). Як правило, поява логічних помилок відбувається внаслідок 

неправильного розуміння завдання або допущених на етапі розробки програми 

прорахунків. Якщо хоча б один тестовий приклад буде виконаний некоректно, то слід 

знайти помилку, виправити вихідну програму, відкомпілювати її, створити нову 

виконувану програму і повторити тестові приклади. 

 Для пошуку помилок виконання проводиться налагодження, що є істотною 

частиною процесу програмування. Налагодження (debugging) дозволяє локалізувати і 

усунути помилки в програмі. Для усунення помилок виконання необхідно перевірити 

алгоритм вирішення завдання і скористатися покроковим налагодженням програми за 

допомогою відладчика. 

 Відладчик (debugger) — засіб, призначений для аналізу поведінки виконуваної 
програми, що забезпечує її покрокове виконання. 

2 Додавання файлів в проект 

 Розглянемо дві ситуації : а ) додавання існуючого файлу , б ) створення нового 

файлу. 



 Для додавання нового файлу необхідно виконати наступні дії : 

 1. Виберіть у рядку меню головного вікна команду File > New .... В результаті 

відкриється діалогове вікно New.  

 2. На вкладці Files: виберіть тип файлу ( у даному випадку: C + + Source File) ; в 

текстовому полі File Name введіть ім'я файлу (у даному випадку: first.cpp); прапорець 

Add to project повинен бути включений; клацніть на кнопці ОК. 

 Після зроблених кроків можна спостерігати наступні результати: у вікні Project 

Workspace папка Source Files списку файлів проекту розкриється і в неї буде 

поміщений файл first.cpp; вікно Editor отримає курсор для введення тексту. 

 Додавання наявного файлу файл з вихідним кодом (нехай це буде файл first.cpp ) 

може бути, якщо він був підготований раніше в якомусь текстовому редакторі. 

 В списку First files у вікні Project Workspace вашого проекту клацніть правою 

кнопкою мишки на папці Source Files. У контекстному меню виберіть команду 

додавання файлів Add Files to Folder .... У діалоговому вікні Insert Files ... виберіть 

потрібний файл ( first.cpp ) і клацніть на кнопці ОК. 

 При створенні багатофайлових проектів треба буде кілька разів повторити 

процедуру створення / додавання вихідних файлів, описану вище. У багатофайлових 

проектах зазвичай присутні і заголовні файли — вони створюються / додаються після 

клацання правою кнопкою миші на піктограмі папки Header Files у вікні Project 

Workspace, при цьому на вкладці Files діалогового вікна New вибирається тип файлу 

C/ C + + Header File, а при введенні імені файлу використовується розширення. h. 

 Папки Source Files і Header Files, піктограми яких є у вікні Project Workspace, 

фізично не існують, всі файли поміщаються в основну папку робочої області проекту, 

ім'я якої було задано при створенні проекту у вікні Project Name. Але таке 

впорядкування дерева список файлів у вікні Project Workspace дуже зручно. 

3 Інструменти для роботи з класами 

у середовищі візуального програмування MVC++ 
 

Клас (class) — тип даних, який визначається програмістом, та описує безліч 

об'єктів із загальними властивостями, поведінкою і семантикою. Кожен клас має 

унікальне ім'я, що визначає назву нового типу даних. Наприклад, для безлічі книг 

можна визначити клас CBook. 

Для створення нового класу потрібно виконати наступні дії.  Спочатку створити 

новий проект, наприклад,  з ім’ям First.  

Після цього перейти на вкладку ClassView браузера, клацнути мишею  на 

кореневому вузлі дерева класів проекту, натиснути праву клавішу миші і у 



контекстному меню обрати пункт New Class. В полі Name вікна, що з’явиться, ввести 

назву нового класу — myClass (у полі FileName автоматично з’являється ім’я файлу, у 

якому розміщується реалізація класу ).  

Перейти на вкладку браузера FileView, де представлено дерево проекту, та 

звернути увагу, що в папці Source Files крім файлу з ім’ям головного файлу проекту, 

наприклад,  First.cpp, для класу myClass одразу створився новий файл myClass.cpp, 

який містить визначення класу а в папці Header Files створився новий заголовний файл 

myClass.h, який включає опис (описание) класу. 

Далі треба натиснути на кнопку OK, перейти на вкладку FileView, та 

переглянути у редакторі файлів ці створені файли. Файл опису класу називається ще 

файлом специфікації класу, файл  визначення класу називається ще файлом реалізації 

класу. 

Після створення класу можна звернутися до наступного інструменту — 

реактору. Для цього потрібно перейти на вкладку FileView робочої області проекту. 

Потрібно вибрати заголовний файл myClass.h та внести в нього необхідні зміни, 

наприклад, опис даних класу та методів класу. 

 В проект можна додавати як існуючі файли, так і створювати нові файли. 

Першим інструментом для роботи з класами у середовищі візуального 

програмування MVC++ є браузер класів, який міститься на вкладці ClassView робочої 

області проекту. 

 Після додавання класу в проект за допомогою діалогового вікна для класу одразу 

створюються файл специфікації та файл реалізації. 



 

Поняття об'єкту. Вказівник this 

 

Оголошення об'єкта класу (object definition) не варто плутати з оголошенням 

класу. Важливо розуміти, що клас не містить ніяких значень даних, а лише описує 
загальну структуру і поведінку об'єктів, будучи як би трафаретом для їх створення. 

Будь-який об'єкт, як змінна, включає члени-дані і знає про методи обробки цих 
даних. 

 Клас (class) - тип даних, що визначається програмістом, який описує безліч 
об'єктів із загальними властивостями, поведінкою і семантикою Кожен клас має 

унікальне ім'я, що визначає назву нового типу даних. Наприклад, для безлічі книг 
можна визначити клас CBook. 

 Об'єкт (object) - змінна типу клас чи екземпляр класу. За правилами оголошення 

змінних для класу CBook можна, наприклад, оголосити об'єкт цього класу як CBook 
book. 

 Оголошення або специфікація класу міститься у файлі специфікації (Book.h). 

 Реалізація класу або визначення оголошених у специфікації класу методів 

розташовується в окремому файлі з розширенням. срр, званому файлом реалізації 
класу. 

Оголошення об'єкта класу 

 Опис об'єкта задає його тип (ім'я класу) і, можливо, необхідні для ініціалізації 

членів-даних значення. При оголошенні об'єкта компілятор отримує вказівку на 
створення змінної класу на підставі заданого типу. 

 Коли об'єкт оголошується, то згідно з описом класу для об'єкта відбувається 
виділення оперативної пам'яті, а також при вказівці значень даних здійснюється 
ініціалізація членів-даних зазначеними значеннями. Всю цю роботу робить 

спеціальний метод класу, званий конструктором. 

 Оголошення об'єкта розташовується в головній функції  

 Основними форматами оголошення об'єкту класу є наступні : 

имя_класса имя_объекта ; 

имя_класса имя_объекта ( список параметров ) ; 

имя класса имя объекта ( имя объекта копирования ) ; 

 

 Приклади оголошення об'єктів класу 



CBook book, aBook [ 100 ] ; 

CBook obj ( "Carrol L.", "Alice in Wonderland", 2002 ) ; 

CBook copy ( obj ) ; 

 У прикладі використані всі три формати для оголошення об'єктів типів класу 
CBook. Згідно з першим , оголошується об'єкт book і масив з 100 Об'єкт aBook . За 

другим формату оголошений об'єкт obj , і по третьому - Об'єкт copy. 

 Слід сказати , що створення об'єктів в пам'яті відрізняється від створення 

звичайних змінних (простих або структурованих ). Про виділення пам'яті для об'єктів 
піклується спеціальний метод класу - конструктор. Ім'я цього методу збігається з ім'ям 
класу. 

 Опис методу- конструктора (як і інших методів класу) , розташовується у двох 
файлах : специфікації класу і реалізації класу . 

 У файлі специфікації класу *. h розміщується рядок заголовка методу , у файлі 
реалізації класу *. cpp розміщується визначення методу . 

 Функції-члени розміщуються в оперативну пам 'ять в одному екземплярі и 
сумісно вікорістаються всіма існуючімі об'єктами цього класу. Функції -члени не 

займають область пам 'яті, віділену для об'єкта. 

Доступ до членів об'єктів 

 Будь-який об'єкт, як змінна, включає члени-дані і знає про методи обробки цих 
даних. Доступ до членів об'єкта забезпечується операторами крапка та стрілка, як і 

доступ до елементів структур. Доступ до даних і методів визначається значенням 
специфікатора доступу private, protected або public. Тільки специфікатор public 
дозволяє звертатися до елементів з будь-якого місця в програмі. Два інших 

специфікатора дозволяють доступ лише об'єктів того ж самого класу або його друзям. 

 Для отримання доступу на ім'я об'єкта необхідно використовувати оператор 

крапка. 

 Наприклад, book. m_author, obj. m_pTitle, copy.m_author, obj.getTitle ().  

 Для доступу через покажчик використовується оператор стрілка. Наприклад, 
якщо відомий покажчик р на тип CBook, то записується р -> m_author, р -> getTitle (). 

 Для об'єктів, які ми описуємо в програмне , виділяється пам ' ять. Якщо 
створюється кілька об'єктів , то пам 'ять виділяється окремо для полів кожного об'єкта, 

а методи займають пам ' ять в єдиному екземплярі. 

 Оперативна пам'ять для об’єктів виділяється при їх створенні. Для кожного 

об’єкту виділяється пам’ять, розмір якої визначається сумою розмірів членів-даних 
класу. Якщо в класі член-дане оголошується за допомогою вказівника, то блок 

оперативної пам’яті для розміщення цього даного буде виділятися динамічно. 



 

Схема розміщення у пам’яті об’єктів і методів класу 

 

 Функції-члени розміщуються в оперативну пам'ять в одному екземплярі і 

сумісно використаються всіма існуючими об’єктами цього класу.  Функції -члени не 
займають область пам'яті, виділену для об’єкта. 

 Кожен об’єкт має свій власний вказівник this. 

При виклику методів, які належать класу, їм неявно передається той самий покажчик 

this. Це відбувається автоматично і непомітно для нас, так як він є прихованим . Покажчик 

this вказує на створений об'єкт класу і містить його адресу. 

Є можливість використовувати покажчик this явно. Так, наприклад, виглядало б 

визначення методу getData (), якби ми використовували this явно: this->getData (). 



 

Перевантаження функцій 

 
Перевантаження функцій (functіon overloadіng) являє собою використання того 

самого  імені для декількох функцій.  

При виклику перевантаженої функції компілятор визначає відповідну функцію 

шляхом аналізу кількості, типів і порядку проходження параметрів у виклику. 

Перевантаження функцій повинне розрізнятися або іншими типами параметрів, 

або їхньою кількістю. Якщо при однаковому списку параметрів функції будуть 

розрізнятися тільки типом  значення, що повертається, компілятор повідомить про 

помилку неоднозначності. 

Параметри за замовчуванням так само можуть стати джерелом помилок з тієї 

причини, що виклик однієї функції може виявитися аналогічним виклику іншої 

перевантаженої функції. 

Розглянемо наступний програмний код, наведений в лістингу. 

Лістинг – Приклад оголошення перевантажених функцій  
void swapR ( int&, int& ) ; 

void swapR ( char&, char& ) ; 

void reverseArray ( int*, int = 10 ) ; 

int* reverseArray ( const int*, int, int ) ; 

char* reverseArray ( const char* ) ; 

void view ( const int*, int = 5 ) ; 

У лістингу є дві перевантажені функції: swapR ( ) і reverseArray( ). Функція 

swapR() перестановки значень перевантажена для параметрів посилань (ccылок) на 

цілий і символьний тип. Таким чином, функції розрізняються типом параметрів зі 

списку параметрів. Версія з посиланнями на цілий тип swapR ( р [ і ], р [ j ] ) 

викликається усередині функції реверса масиву цілих чисел, а з посиланнями на 

символьний тип swapR ( *ртор++, *pEnd-- ) - у функції реверса рядка. Другий виклик 

вимагає розіменування, тому що рTор і pEnd є покажчиками.  

Перевантажена функція reverseArray ( ) має три варіанти реалізації, які 

розрізняються типом  значення, що повертається, типом параметрів; а також їхньою 

кількістю. 

Прототип voіd reverseArray ( іnt*, іnt = 10 ) ; визначає функцію, яка 

використається для реверса масиву цілих чисел у самому собі. У головній функції 

maіn( ) вона викликається як reverseArray ( ar ), використовуючи значення за 

замовчуванням 10 для кількості елементів.  

Прототип int* reverseArray ( const int*, int, int ) ; відрізняється від попереднього 

типом  значення, що повертається, і нe використає значень за замовчуванням. Функція 

призначена для створення нового зворотного масиву із частини вихідного. Адреса 

вихідного масиву задається  першим параметром. Два останніх параметри визначають 



початковий і кінцевий індекси елементів у вихідному масиві, які повинні бути 

переписані в новий масив у зворотному порядку. 

Функція повертає покажчик на новий масив. Перший параметр є покажчиком на 

константу, що забороняє зміну елементів у вихідному масиві. У попередньому варіанті 

таке рішення неможливо тому, що реверс усередині масиву вимагає перестановки 

існуючих значень. Два останніх параметри не можна оголосити параметрами за 

замовчуванням, тому що виникне невизначеність, і компілятор не зможе розрізнити 

виклики цих функцій. 

Прототип  Char* reverseArray  (  const char*  ) ;  оголошує перевантажену 

функцію для реверса рядка. Функція не змінює вихідний рядок, покажчик на яку є її 

параметром. Довжину рядка передавати немає необхідності, тому що вона може бути 

обчислена. Функція повертає покажчик на динамічно виділений блок пам'яті, у якому 

розташований результат. 

На початку функції виділяється необхідний простір оперативної пам'яті, куди 

копіюється вихідний рядок. Реверс виконується з рядком, розташованому по виділеній 

адресі pOut, для чого в циклі whіle багаторазово викликається перевантажена функція 

перестановки елементів swapR( ). 

У головній функції оголошується покажчик рr, якому привласнюється значення, 

повернуте викликом функції reverseArray ( s ). Стан вихідного рядка s і результуючої 

рr виводиться після виклику функції, причому рядок s не змінює свого значення після 

виклику. 

Що стосується компілятора, єдине спільне, що мають функції з однаковими 

іменами, це ім'я. Імовірно, вони в якомусь сенсі схожі, але в цьому мова ні обмежує 

програміста, ні допомагає йому. 

Таким чином, перевантажені імена функцій - це головним чином зручність 

запису. 

Коли викликається перевантажена функція f (), компілятор повинен зрозуміти, 

до якої з функцій з ім'ям f слід звернутися. Це робиться шляхом порівняння типів 

фактичних параметрів з типами формальних параметрів всіх функцій з ім'ям f. 

Пошук функції, яку треба викликати, здійснюється за три окремих етапи: 

1 Шукати функцію відповідну точно, і використовувати її, якщо вона знайдена. 

2 Шукати відповідну функцію використовуючи вбудовані перетворення і 

використовувати будь-яку знайдену функцію.  

3 Шукати відповідну функцію використовуючи перетворення, визначені 

користувачем, і якщо є, використовувати знайдену функцію.  

 

При виклику перевантаженої функції компілятор визначає відповідну функцію 

шляхом аналізу кількості, типів і порядку проходження параметрів у виклику. 

Перевантаження функцій повинне розрізнятися або іншими типами параметрів, 

або їхньою кількістю. Якщо при однаковому списку параметрів функції будуть 



розрізнятися тільки типом  значення, що повертається, компілятор повідомить про 

помилку неоднозначності. 

Параметри за замовчуванням так само можуть стати джерелом помилок з тієї 

причини, що виклик однієї функції може виявитися аналогічним виклику іншої 

перевантаженої функції. 

 



Дружні функції 

 

Програми можуть звертатися до приватних (private) елементів класу тільки за 

допомогою функцій-елементів цього ж класу. Використовуючи приватні елементи 

класу замість загальних у всіх ситуаціях, де це тільки можливо, ви зменшуєте 

можливість програми зіпсувати значення елементів класу, так як програма може 

звертатися до таких елементів тільки через інтерфейсні функції (які управляють 

доступом до приватних елементів).  

 Залежно від використання об'єктів вашої програми, іноді ви можете істотно 

збільшити продуктивність, дозволяючи одному класу безпосередньо звертатися до 

приватних елементів іншого. У цьому разі зменшуються витрати (необхідний час 

виконання) на виклик інтерфейсних функцій. У подібних ситуаціях C++ дозволяє 

визначити клас як друга (friend) іншого класу і дозволяє класу-другу доступ до 

приватних елементів цього іншого класу. 

1 Дружні функції. Дружні класи 

 Використання у програмах на C++ друзів дозволяє одному класу звертатися до 

приватних елементів іншого класу прямо, використовуючи оператор крапку. 

 Щоб обмежити кількість дружніх методів, які можуть звертатися до приватних 

даних класу, C++ дозволяє вказати дружні функції. 

Розглянемо, як програми можуть зазначити, що два класи є друзями. 

• Використовуючи ключове слово friend, клас може повідомити C++, хто є його 

другом, тобто іншими словами, що інші класи можуть звертатися безпосередньо до 

його приватним елементам. 

• Приватні елементи класу захищають дані класу, отже, ви повинні обмежити 

коло класів-друзів тільки тими класами, яким дійсно необхідний прямий доступ до 

приватних елементів шуканого класу. 

• C++ дозволяє обмежити дружній доступ певним набором функцій. 

Приватні (private) елементи дозволяють вам захищати класи і зменшити 

ймовірність помилок. Таким чином, ви повинні обмежити використання класів-друзів 

настільки, наскільки це можливо. Іноді програма безпосередньо може змінити 

значення елементів класу, це збільшує ймовірність появи помилок. 

C++ дозволяє друзям певного класу звертатися до приватних елементів цього 

класу. Щоб вказати C++, що один клас є одним (friend) іншого класу, ви просто 

поміщаєте ключове слово friend та ім'я відповідного класу-друга всередину визначення 

цього іншого класу.  

2 Використання дружніх функцій та класів для доступу до членів класу  

 

Зазвичай єдиний спосіб, за допомогою якого ваші програми можуть звертатися 

до приватних елементів класу, полягає у використанні інтерфейсних функцій. Залежно 



від використання об'єктів програми іноді може бути зручним (або більш ефективним з 

точки зору швидкості обчислень) дозволити одному класу звертатися до приватних 

елементів іншого. Для цього ви повинні інформувати компілятор C++, що клас є 

одним (friend). Компілятор, в свою чергу, дозволить класу-другу звертатися до 

приватних елементів необхідного класу. Щоб оголосити клас таким, помістіть ключове 

слово friend та ім'я класу-одного в секцію public визначення класу. 

Як друзі відрізняються від захищених ( protected ) елементів  

Відомо, що в C++ існують захищені ( protected ) елементи класу, що дозволяє 

похідним класів звертатися до захищених елементів базового класу безпосередньо, 

використовуючи оператор точку. До захищених елементів класу можуть звертатися 

тільки ті класи, які є похідними від даного базового класу , іншими словами , класи, 

які успадковують елементи базового класу (захищені елементи класу є як би 

приватними по відношенню до решти частин програми ). Класи -друзі C++ зазвичай не 

пов'язані між собою узами успадкування. Єдиний спосіб для таких не пов'язаних між 

собою класів отримати доступ до приватних елементів іншого класу полягає в тому, 

щоб цей інший клас інформував компілятор, що даний клас є другом . 



Шаблони класів 

 

 Шаблони класів представляють собою клас, в якому визначені дані та методи. 

 Шаблони дають можливість багаторазово використати один і той же програмний 
код. 

1 Шаблони класів  
 

Шаблон класів ( class template ) - параметризований клас, на основі якого 
будуються інші класи. Шаблон визначає правила конструювання кожного окремого 

класу з безлічі допустимих цим шаблоном варіантів. Класи, в свою чергу , визначають 
правила конструювання об'єктів. Графічно зв'язок між шаблоном , класами та 
об'єктами представлена на рисунку. 

 

 
 

Шаблон класів є клас, в якому визначені дані і методи, але фактичний тип даних 
задається як параметр при створенні об'єктів класу. Шаблони дають можливість 

багаторазово використовувати один і той самий код, який дозволяє компілятору 
автоматизувати процес реалізації типу. Для шаблонних класів характерними є 

наступні властивості: 
1. Шаблон дозволяє передати в клас один або кілька типів у вигляді параметрів. 

Переданим типом може бути будь-який базовий або похідний тип, включаючи тип 

class. 
2. Параметрами шаблону можуть бути не тільки типи, а й вирази. 

3. Оголошення шаблону повинно бути тільки глобальним. 
4. Кожен реалізований шаблон (створений об'єкт шаблону класів) вимагає 

власного скомпільованого об'єктного коду. Щоб скоротити розмір об'єктного модуля 
програми, рекомендується успадковувати найбільш загальну частину шаблону від 

 



базового класу. Для базового та похідного класів в цьому випадку необхідний один і 

той же реалізований тип. 
5. Базовий клас для шаблону може бути як шаблонним, так і звичайним класом. 

Звичайний клас може бути породжений від реалізованого шаблону класів.  
7. В опис шаблону класів можна включати дружні функції. Якщо ж у прототипі 

функції-друга міститься шаблон параметрів, то ця функція буде дружній тільки для 
того класу, примірник якого створюється. 

8. Статичні члени-дані специфічні для кожного реалізованого шаблону. 
Найчастіше шаблони класів використовуються для програмування контейнерних 

класів (контейнерів), які призначені для зберігання об'єктів інших класів. 

Оголошення шаблону класів 
Оголошення шаблону класів може бути тільки глобальним і має починається з 

рядка, що має наступний формат: 
template <class параметр_тіпа1, ..., class параметр_тіпаN> 

Параметр_типа заміщає довільний тип і використовується в реалізації класу як 
ім'я типу. Кутові дужки і ключове слово class перед кожним параметром_тіпа - 

обов'язкові атрибути оголошення шаблону. 

 

Специфікація і реалізація шаблону класів при роздільної компіляції обов'язково 
повинні знаходитися в одному файлі. Щоб можна було компілювати шаблон, цей файл 

повинен мати розширення. срр. Файл з шаблоном включається в програму за 
допомогою директиви препроцесора # include. 

 Шаблон класів є клас, в якому визначені дані і методи, але фактичний тип даних 
задається як параметр при створенні об'єктів класу. Шаблони дають можливість 

багаторазово використовувати один і той самий код, який дозволяє компілятору 
автоматизувати процес реалізації типу. 



 

Перевизначення методів базового класу 

 
Механізм успадкування класів дозволяє будувати ієрархії, в яких похідні класи 

отримують елементи батьківських, або базових, класів і можуть доповнювати їх або 

змінювати їх властивості. При великій кількості ніяк не зв’язаних класів управляти 

ними стає неможливим. Спадкування дозволяє впоратися з цією проблемою шляхом 

упорядкування та ранжування класів, тобто об'єднання спільних для декількох класів 

властивостей в одному класі і використання його в якості базового. 

1 Перевизначення методів базового класу 

 
Як правило, базові класи мають відкриті елементи для того, щоб ними 

користувались класи-нащадки, точніше, коли ми обираємо базовий клас, то потрібно 

знати, чим ми збираємось користуватися. Крім того, потрібно обирати потрібний ключ 

доступу.  

Методи при наслідуванні можуть бути перевизначені у класах-нащадках. Тобто, 

наприклад методи  
CBase :: method_1( ) {  } 

CDerived1:: method_1( ) {  } 

CDerived2 :: method_1( ) {  } 

можуть мати кожен свою реалізацію, якщо клас CBase є базовим. 

Іноді в похідному класі потрібно дещо інша реалізація методу, успадкованого з 

базового класу. Мова дозволяє це зробити. Заміщення (перевизначення) методу 

проводиться шляхом оголошення в похідному класі методу з таким же ім'ям. Якщо 

знадобиться все-таки викликати з нащадка метод предка, використовується операція 

доступу до області видимості::. 

Найефективніше працювати з об'єктами однієї ієрархії через вказівник на 

базовий клас. Справа в тому, що при відкритому (public) спадкуванні можна 

присвоюються такому вказівником адреса об'єкту як базового класу, так і будь-якого 

похідного класу. Така можливість є цілком логічною: в якості представника більш 

загального класу (наприклад, класу Polygon) використовується об'єкт спеціалізованого 

класу (наприклад, класу Triangle або Tetragon). Однак, якщо не вжити спеціальних 

заходів (про які йдеться в наступному розділі), то при роботі виявляються доступними 

лише елементи базового класу. Причиною є те, що в загальному випадку під час 

компіляції компілятор не може знати, з яким об'єктом насправді пов'язаний цей 

покажчик.  

Іноді в похідному класі потрібно дещо інша реалізація методу, успадкованого з 

базового класу. Мова дозволяє це зробити. Заміщення (перевизначення) методу 

проводиться шляхом оголошення в похідному класі методу з таким же ім'ям. Якщо 



знадобиться все-таки викликати з нащадка метод предка, використовується операція 

доступу до області видимості:: 



 

Обробка виключень 

 
Виключення, або виняткові ситуації (exception handling) представляють собою події, 

що виникають всередині програми і призводять до ненормальною її роботі або 

помилок часу виконання. 

 Винятки вбудовані в мову C ++ для обробки помилкових ситуацій, які іншим 

чином оброблені бути не можуть. Це дозволяє автоматизувати велику частину коду 

для обробки помилок, для чого раніше було потрібно ручне кодування. 

 

1 Обробка виключень 

 
  Основи обробки виключень. 

 Коли програма зустрічає ненормальну ситуацію, на яку вона не розрахована, 

можна передати управління іншій частині програми, здатної впоратися з цією 

проблемою, і або продовжити виконання програми, або завершити роботу. 

 Як правило, виняток можна викидати в наступних випадках: 

 - немає іншого способу повідомити про помилку (наприклад, в конструкторах, 

перевантажених операціях і т. д.); 

 - помилка невиправна (наприклад, недолік пам'яті); 

 - помилка незрозуміла або несподівана, в зв'язку з чим її тестування вельми 

складно. 

 У C ++ передбачено три ключових слова для обробки виняткових ситуацій: try 

(контролювати), catch (ловити) і throw (формувати). Якщо блок try виявляє 

виключення всередині цього блоку коду, відбувається програмне переривання і 

виконується така послідовність дій: 

 1. Програма шукає підходящий оброблювач виключення. 

 2. Якщо обробник знайдений, стек очищається і управління передається 

обробнику виключення. 

 3. Якщо обробник не знайдений, викликається функція terminate для завершення 

програми. 

 Виняткова ситуація, яка виникла, обробляється всередині блоку catch, який 

повинен слідувати безпосередньо за блоком try. Для кожного виключення необхідно 

передбачити свій обробник, інакше може виникнути ненормальне завершення 

програми. 

 Обробники винятків проглядаються по порядку і управління передається тому 

оброблювачу, тип аргументу якого збігається з типом викликав цей обробник 

виключення. Якщо в тілі обробника виключення не міститься операторів переходу, то 



виконання програми триває з точки, наступного безпосередньо за останнім блоком 

catch. 

 Блоки try і catch мають формати, наведені в лістингу 32.1.  

 

Лістинг 32.1 – Формати блоку обробки виключень. 

try { 

// Код, який генерує виключення 

} 

catch { Туре  X ) { 

// Оброблювач виключення X типу Туре, яке могло бути раніше згенеровано 

всередині попереднього блоку try 

} 

// Обробники інших винятків попереднього блоку try 

catch (...) { // Обробник будь-якого виключення попереднього блока try 

} 

 Послідовність дій програми при виникненні помилки. 

 1. Код нормально виконується поза блоком повторних спроб. 

 2. Управління переходить до блоку повторних спроб. 

 3. Якийсь вираз в цьому блоці призводить до виникнення помилки в методі.  

 4. Метод генерує виняток. 

 5. Управління переходить до обробника помилок (вловлювач блоку), наступного 

відразу за блоком повторних спроб. 

 У будь-якому вираженні блоку повторних спроб може статися помилка, але 

тепер не потрібно турбуватися про отримання повертаємого значення для кожного з 

них, тому що це робиться автоматично. 

 Важливою проблемою, яку вирішує механізм винятків, є виявлення помилок в 

бібліотеках класів. У бібліотечної функції легко може виникнути помилка, але 

зазвичай зовсім неясно, де саме і що з нею робити. Крім того, треба враховувати, що 

алгоритми для бібліотеки були написані якимись іншими людьми, в інший час, тобто 

досить сильно можуть відрізнятися за концепцією від програми, яку ви збираєтеся 

писати. Що зобов'язана в будь-якому випадку бібліотечна функція зробити, так це 

повідомити про виниклу помилку в викликавшу її програму. 

 Виключення - це механізм обробки помилок, що виникають при некоректній 

роботі програм, написаних на C ++, з використанням систематичного, об'єктно -

орієнтованого підходу. Виняткові ситуації зазвичай виникають внаслідок помилкових 

виразів в блоках повторних спроб (try-блоках), які працюють з об'єктами деякого 

класу. Метод класу виявляє помилку і «генеруює виняток», який ловиться програмою 

за допомогою класу, написаного в коді обробника винятків відразу за блоком 

повторних спроб. 

 



 

Особливості конструювання класів при агрегації 

 
 Між об'єктами програми існують зв'язки, які підтримують їх взаємодію. Безліч 

однотипних зв'язків між об'єктами двох різних класів називають ставленням. Поширеним видом 

відносин. є відносини типу частина - ціле (part of або has), коли один клас складає ціле, а інші - 

його частини. Такий тип відносин називають агрегацією (aggregation). 

Об'єкти-частини створюються в тому порядку, в якому вони оголошені у класі- цілому, 

який  їх включає.   

Створення буде відбуватися до того, як буде створений об'єкт цілого. 

При цьому можна або завдавати початкові значення об'єкту частини, або не задавати 

початкові значення об'єкту частини, але при їх відсутності клас частин обов'язково повинен мати 

конструктор за замовчуванням. 

1 Особливості конструювання класів при агрегації  

 

Для включення об'єкта частини m_part класу СРart в клас CWhole є дві альтернативи: 

• явно оголосити дане - CPart m_part; 

• оголосити покажчик або посилання на тип частини - CPart * m_p  

або CPart &m_r. 

Досліджується можливість включення в клас в якості членів-даних об'єктів іншого класу . 

Для ініціалізації об'єкта частини у списку ініціалізації конструкторів класу цілого явно 

викликаються конструктори класу частини. 

 В лістингу 2 приведено приклад оголошення об’єкту-частини через покажчик 

Лістинг 

#include "Station.h" 

class CTrain   { 

public: 

int m_num ;   

CStation* m_ps ;  

CTrain () ; CTrain ( int, char* ) ; CTrain ( CTrain& ) ;  

~CTrain () ; 

} ; 

#include "Train.h" 

CTrain :: CTrain ( ) : m_num ( 0 ), m_ps ( new CStation ) { } 

CTrain :: CTrain ( int num, char* p ) 

: m_num ( num ), m_ps ( new CStation ( p ) ) { } 

CTrain :: CTrain ( CTrain& t ) 

: m_num ( t.m_num ), m_ps ( new CStation ( *t.m_ps ) ) { } 

CTrain :: ~CTrain ( ) { delete m_ps ; } 

 



Агрегація надає більш слабкий зв'язок між класами, ніж композиція. 

 



 

Абстрактні класи 

 

 Абстрактні класи, віртуальні класи використовуються при успадкуванні класів 

як базові. 

1 Абстрактні класи 

 

Клас, що містить хоч би один чисто віртуальний метод, називається 

абстрактним. Абстрактні класи призначені для представлення загальних понять, які 

передбачається конкретизувати в похідних класах. 

Абстрактний клас може використовуватися тільки як базовий для інших класів – 

об'єкту  абстрактного класу створювати не можна, оскільки прямий або непрямий 

виклик чисто віртуального методу призводить до помилки при виконанні. 

 

При визначенні абстрактного класу необхідно мати на увазі наступне: 

1. абстрактний клас не можна використати при явному приведенні типів, для 

опису типу параметра і типу значення, яке повертається функцією; 

2. допускається оголошувати покажчики і посилання на абстрактний клас, якщо 

при ініціалізації не вимагається створювати тимчасовий об'єкт; 

3. якщо клас, похідний від абстрактного, не визначає все чисто віртуальні 

функції, він також є абстрактним. 

Таким чином, можна створити функцію, параметром якої є вказівник на 

абстрактний клас. На місце цього параметра при виконанні програми може 

передаватися покажчик на об'єкт будь-якого похідного класу. Це дозволяє створювати 

поліморфні функції, працюючі з об'єктом будь-якого типу в межах однієї ієрархії. 

 

Абстрактний клас може використовуватися тільки як базовий для інших класів – 

об'єкту  абстрактного класу створювати не можна, оскільки прямий або непрямий 

виклик чисто віртуального методу призводить до помилки при виконанні.  

 Щоб похідний клас містив тільки одну копію базового. Цього можна досягти, 
описавши базовий клас при спадкоємстві від нього як віртуальний  

 



 

Поліморфні об’єкти 

 
Поліморфізм — одне з основних понять об'єктно-орієнтованого програмування. 

В загальному випадку під поліморфізмом розуміють можливість при однаковій 

специфікації мати різну реалізацію.  

Поліморфізм поділяють на поліморфізм часу компіляції та поліморфізм часу 

виконання. 

1 Поліморфні об’єкти 

 

Для кожного класу, що містить хоча б один віртуальний метод, компілятор 

створює таблицю віртуальних методів (vtbl), в якій для кожного віртуального методу 

записаний його адресу в пам'яті. 

Адреси методів содержатся в таблиці в порядку їх опису в класах.  Адреса будь-

якого віртуального методу має в vtbl одне і те ж зміщення для кожного класу в межах 

ієрархії. 

Кожен об'єкт містить приховане додаткове поле посилання на vtbl, яке 

називається vptr. Воно заповнюється конструктором при створенні об'єкта (для цього 

компілятор додає в початок тіла конструктора відповідні інструкції).  

На етапі компіляції посилання на віртуальні методи замінюються на звернення 

до vtbl через vptr об'єкта, а на етапі виконання в момент звернення до методу його 

адресу вибирається з таблиці. Таким чином, виклик віртуального методу, на відміну 

від звичайних методів і функцій, виконується через додатковий етап отримання адреси 

методу з таблиці. Це дещо уповільнює виконання програми. 

Рекомендується робити віртуальними деструктори для того, щоб гарантувати 

правильне звільнення пам'яті з-під динамічного об'єкта, оскільки в цьому випадку в 

будь-який момент часу буде обраний деструктор, відповідаючий фактичному типу 

об'єкта. 

Деструктор передає операції delete розмір об'єкта, що має тип size_t. Якщо 

видаляється об'єкт є похідним і в ньому не визначено віртуальний деструктор, 

переданий розмір об'єкта можуть виявитися неправильним. 

Чіткого правила, за яким метод слід робити віртуальним, не існує. Можна тільки 

дати рекомендацію оголошувати віртуальними методи, для котрих є ймовірність, що 

вони будуть перевизначені в похідних класах. 

Методи, які у всій ієрархії залишаться незмінними або ті, якими похідні класи 

користуватися не будуть, робити віртуальними немає сенсу. З іншого боку, при 

проектуванні ієрархії не завжди можна передбачити, яким чином будуть 

розширюватися базові класи (особливо при проектуванні бібліотек класів), а 

оголошення методу віртуальним забезпечує гнучкість і можливість розширення. 



Для пояснення останньої тези уявімо собі, що виклик методу draw здійснюється 

з методу переміщення об'єкта. Якщо текст методу переміщення не залежить від типу 

переміщуваного об'єкту (оскільки принцип переміщення всіх об'єктів однаковий, а для 

відтворення викликається конкретний метод), перевизначати цей метод в похідних 

класах немає необхідності, і він може бути описаний як невіртуальний. Якщо метод 

draw віртуальний, метод переміщення зможе без перекомпіляції працювати з об'єктами 

будь-яких похідних класів - навіть тих, про які при його написанні нічого відомо не 

було. 

Віртуальний механізм працює тільки при використанні покажчиків або посилань 

на об'єкти. 

Об'єкт, визначений через покажчик або посилання й утримуючий віртуальні 

методи, називається поліморфним. 

В даному випадку поліморфізм полягає в тому, що за допомогою одного і того ж 

звернення до методу виконуються різні дії в залежності від типу, на який посилається 

вказівник в кожен момент часу. 



 

Контейнерні класи 

 
Більшість комп'ютерів призначена для обробки інформації. Як дані можуть виступати 

найрізноманітніші види характеристик реального світу: це може бути досьє на 

працівників, інформація про наявні на складі запаси і т. д. Що б дані собою не уявляли, 

зберігаються і обробляються вони приблизно однаковими способами. Термін 

структура даних говорить про те, як зберігається інформація в пам'яті комп'ютера, а 

алгоритм - як ця інформація обробляється. 

1 Контейнерні класи 

 
 Класи C ++ надають прекрасний механізм для створення бібліотеки структур 

даних. В стандарт C ++ входить власна вбудована бібліотека класів-контейнерів. Вона 

називається Стандартної бібліотекою шаблонів (STL). Вона може використовуватися 

для зберігання і обробки даних. 

 Три найбільш важливі сутності - це контейнери, алгоритми і ітератори. 

 Контейнер - це спосіб організації зберігання даних. Приклади контейнерів такі, 

як стек, зв'язний список, черга. Ще один контейнер - це масив, але він настільки 

тривіальний і популярний, що вбудований в C++ і більшість інших мов 

програмування. 

 Контейнери STL підключаються до програми за допомогою шаблонних класів, а 

це означає, що можна легко змінити тип збережених в них даних. 

 Під алгоритмами мають на увазі процедури, застосовувані до контейнерів для 

обробки їх даних різними способами. Наприклад, є алгоритми сортування, копіювання, 

пошуку і об'єднання. 

 Алгоритми представлені в STL у вигляді шаблонних функцій. Однак вони не є 

методами класів-контейнерів. Навпаки, це абсолютно незалежні функції. Насправді, 

однією з найбільш привабливих рис STL є універсальність її алгоритмів. Їх можна 

використовувати не тільки в об'єктах класів-контейнерів, а й у звичайних масивах і 

навіть у власних контейнерах. Контейнери, проте, містять методи для виконання 

деяких специфічних завдань. 

 Ітератори - це узагальнення концепції покажчиків: вони посилаються на 

елементи контейнера. Їх можна інкрементувати, як звичайні покажчики, і вони будуть 

посилатися послідовно на всі елементи контейнера. Ітератори — ключова частина 

всього STL, оскільки вони пов'язують алгоритми з контейнерами. 

 Контейнери являють собою різні структури для зберігання даних. При цьому не 

має значення, які саме дані зберігаються, будь то деякі базові типи, такі, як int, float і т. 

п., або ж об'єкти класів. STL включає в себе декілька основних типів контейнерів і ще 



три похідних типу. Працювати з масивом замість використання контейнера у багатьох 

ситуаціях буває незручно - повільно і важко. 

 Проблема з масивами полягає в тому, що їх розміри потрібно вказати при 

компіляції, тобто в вихідному коді. На жаль, під час написання програми зазвичай 

невідомо, скільки елементів потрібно записати в масив. В STL для боротьби з такими 

труднощами існує контейнер-вектор. 

 Контейнери являють собою різні структури для зберігання даних. При цьому не 

має значення, які саме дані зберігаються, будь то деякі базові типи або ж об'єкти 

класів. STL включає в себе декілька основних і похідних типів контейнерів, які 

надають досить гнучкий інструмент. 



 

Діаграми класів 

 
Успадкування застосовується для того, щоб забезпечити похідний клас 

властивостями одного або більше базових. Частіше всього один з цих класів є 

основним, а інші забезпечують деякі додаткові властивості, тому вони називаються 

класами підмішування. По можливості класи підмішування мають бути віртуальними і 

створюватися за допомогою конструкторів без параметрів, що дозволяє уникнути 

деяких конфліктів. 

Крім успадкуванння класи можуть бути пов'язані відношенням агрегації або 

композиції, враховуючи доцільність відношення об 'єкт-ціле та об'єкт-частка. 

 

1 Відношення між класами. Діаграми класів 

 

Множинне успадкуванння означає, що клас має декілька базових класів. Якщо у 

базових класах є однойменні елементи, при цьому може відбутися конфлікт 

ідентифікаторів, який усувається за допомогою операції доступу до зони видимості : 

Відкрите спадкоємство зберігає статус доступу усіх елементів базового класу, 

захищене, - знижує статус доступу public елементів базового класу до protected, і 

нарешті, закрите - знижує статуси доступу public і protected елементів базового класу 

до private. Помітимо, що в C++ відношення між класами "is а" має місце тільки при 

відкритому спадкоємстві. 

Діаграма класів є ключовим елементом в об'єктно-орієнтованому моделюванні. 

На діаграмі класи представлені в рамках, що містять три компоненти. 

У верхній частині написано ім'я класу. Ім'я класу вирівнюється по центру і 

пишеться напівжирним шрифтом. Імена класів починаються з великої літери. Якщо 

клас абстрактний - то його ім'я пишеться напівжирним курсивом. 

Посередині розташовуються поля (атрибути) класу. Вони вирівняні по лівому 

краю і починаються з маленької літери. 

Нижня частина містить методи класу. Вони також вирівняні по лівому краю і 

пишуться з малої літери. 

Приклад наведений на рисунку 42.1. 

 
Рис. 42.1 – Клас з двома полями та методами 

 



Взаємозв'язок - це особливий тип логічних відносин між сутностями, показаних 

на діаграмах класів і об'єктів. В UML представлені наступні види відносин: 

Залежність позначає таке відношення між класами, що зміна специфікації одного 

класу може вплинути на роботу залежного класу, але не навпаки. 

Асоціація показує, що об'єкти однієї сутності (класу) пов'язані з об'єктами іншої 

сутності таким чином, що можна переміщатися від об'єктів одного класу до іншого. Є 

загальним випадком композиції і агрегації. 

Агрегація - це різновид асоціації при відношенні між цілим і його частинами. Як 

тип асоціації агрегація може бути іменованою. Одне ставлення агрегації не може 

включати більше двох класів (контейнер і вміст). 

Графічно агрегація представляється порожнім ромбом на блоці класу, і лінією, 

що йде від цього ромба до вмісту класу. 

Композиція - більш суворий варіант агрегації. Відома також як агрегація за 

значенням. 

Графічно представляється як і агрегація, але з зафарбовані ромбиком. 

Наприклад, кімната є частиною квартири, отже тут підходить композиція, тому 

що кімната без квартири існувати не може А. наприклад, меблі не є невід'ємною 

частиною квартири, але в той же час, квартира містить меблі, тому слід 

використовувати агрегацію. 

Приклади зображення відношень класів наведені на рисунках 42.2-42.3. 

 
Рис. 42.2 – Нотація UML для відображення взаємозв'язку між класами на 

діаграмах 

 

Рис. 42.3 – Приклад забраження агрегації на діаграмі 



 

Розробка інтерфейсу додатку 

Використання візуальних компонентів MVC++ 

 
Консольні додатки використовуються, як правило, в тих випадках, коли для 

введення даних необхідний стандартний потік введення, а для виведення результатів 

достатньо стандартного потоку виведення. 

В пазі необхідності використання графічного інтерфейсу та введення даних, 

наприклад, в діалоговому вікні, використовуються інші типи додатків.  

В будь-якому випадку в додаток можна додавати власні класи по аналогії з тим, 

як це виконувалося в консольних додатках, та оперувати об'єктами цих класів. 

У власному класі необхідно передбачити його інтерфейс та реалізацію. Об'єкти 

такого класу можуть бути створені також у файлах візуального додатку, наприклад, в 

обробнику події створення діалогового вікна або натискання кнопки. Слід пам'ятати 

про область видимості об'класу. 

Загальне уявлення про Windows Forms. Windows Forms (Форми Windows) - це набір 

засобів для створення Windows-додатків, що виконуються в середовищі CLR (Common 

Language Runtime - загальномовне виконуюча середа). 

 Форма - це вікно, що служить основою вікна програми або діалогового вікна, в 

яке можна додавати інші елементи управління, призначені для взаємодії з 

користувачем. 

 Стандартний пакет Visual C ++ 2005 поставляється зі стандартним набором 

більше 60 елементів управління, які можна застосовувати в формах. Багато 

стандартних елементів управління, такі як Button, що представляють кнопки, 

призначені для обробки клацань миші на них, або TextBox, які дозволяють вводити 

текст, реалізують прості функції взаємодії з користувачем. Інші є контейнерами - 

тобто можуть містити інші елементи управління. 

 Наприклад, елемент управління GroupBox може містити інші елементи 

управління на кшталт Button або TextBox, і його функція полягає просто в групуванні 

елементів управління з будь-якою метою і, можливо, в постачанні групи написом, яка 

буде відображатися всередині графічного інтерфейсу користувача. 

1 Додатки Windows Forms 

 

 Програми, що використовують засоби Windows Forms. 

 Розглянемо створення графічного інтерфейсу користувача для додатків Windows 

Forms, як забезпечити підтримку взаємодії користувача з елементами управління 

інтерфейсу, а саме: 

 - як використовуючи можливості конструктора форм Form Design, інтерактивно 

будувати графічний інтерфейс користувача додатки; 

 - додавати в форму елементи управління; 



 - додавати до елементів управління обробники подій. 

 Форма і використовувані з нею елементи управління представлені класом C ++ / 

CLI. Кожен клас має набір властивостей, які визначають поведінку і зовнішній вигляд 

елемента керування або форми. Наприклад, видимість елемента управління в додатку і 

можливість взаємодії з ним користувача визначаються установкою відповідних 

значень властивостей. 

 Визначення властивостей елемента управління може виконуватися інтерактивно 

при побудові графічного інтерфейсу користувача за допомогою засобів IDE (Integrated 

Development Environment - інтегроване середовище розробки). Установка значень 

властивостей може проводитися також під час виконання з допомогою додаються в 

програму функцій, або за допомогою коду, який додається в існуючі функції. Класи 

визначають також функції, що викликаються для виконання операцій з елементами 

управління.  

 Загальне уявлення про додатки Windows Forms. Одержимо уявлення про роботу 

вихідного коду програми Windows Forms. Використовуючи шаблон Windows Forms 

Application, створимо новий проект CLR. Панель Editor відобразить графічне 

представлення вікна програми, оскільки побудова графічного інтерфейсу користувача 

за допомогою програми Windows Forms виконується графічно. Навіть подвійне 

клацання на імені файлу Forml. h в панелі Solution Explorer (Провідник рішень) не 

приводить до відображення коду. Але його можна відкрити, клацаючи правою 

кнопкою миші у вікні Editor (Редактор) і вибираючи пункт View Code (Показати код) з 

контекстного меню. 

 Код визначає клас Forml, що представляє вікно програми. Він визначений у 

власному просторі імен, наведеному в лістингу 47.1. 

 

Лістинг 47.1 – Приклад простору імен. 

namespace Ex21_01 { 

using namespace System; 

using namespace System::ComponentModel; 

using namespace System::Collections; 

using namespace System::Windows::Forms; 

using namespace System::Data; 

using namespace System::Drawing; 

// решта коду 

 

 Компіляція проекту призводить до створення нової збірки, код якої відноситься 

до простору імен Ех21_01, що збігається з ім'ям проекту. Простір імен дозволяє 

розрізняти типи з однаковими іменами в різних збірках, оскільки кожне ім'я типу 

уточнюється ім'ям конкретного простору імен. 

 Клас Forml - похідний від класу Form, який визначений в просторі імен System :: 

Windows :: Forms. Клас Form представляє вікно програми або діалогового вікна, а клас 



Forml, який визначає вікно для простору імен Ех21_01, успадковує всі члени класу 

Form. 

 Розділ в кінці класу Forml містить визначення функції InitializeComponent (). Ця 

функція викликається конструктором для визначення вікна програми і будь-яких 

компонентів, що додаються в форму. Згідно з наведеними коментарів, цей розділ коду 

не слід модифікувати за допомогою редактора коду, оскільки він оновлюється 

автоматично при інтерактивному зміні вікна програми. 

 При використанні коштів Form Design важливо дотримуватися рекомендацію 

цього коментаря і не змінювати вручну автоматично генерується код. В іншому 

випадку рано чи пізно це неминуче призведе до виникнення помилок. Звичайно, весь 

код для додатка Windows Forms можна створити з нуля, але застосування можливостей 

Form Design для інтерактивного створення графічного інтерфейсу користувача 

додатки значно прискорює роботу і знижує ймовірність помилок. Але потрібно знати, 

як працює цей код. 

 Спочатку код функції InitializeComponent () виглядає наступним чином: 

void InitializeComponent (void) { 

this-> components = gcnew System :: ComponentModel :: Container (); 

this-> Size * System :: Drawing :: Size (300,300); 

this-> Text * L "Forml"; 

this-> Padding = System :: Windows :: Forms :: Padding (0); 

this-> AutoScaleMode = System :: Windows :: Forms :: AutoScaleMode :: 

Font; } 

 Член components класу Forml успадкований від базового класу, і його завдання-

відстеження компонентів, поступово додаються в форму. Перший оператор зберігає в 

члені components дескриптор об'єкта Container, що представляє колекцію, яка зберігає 

компоненти графічного інтерфейсу користувача в списку. 

 Кожен новий компонент, який додається до форму за допомогою засобів Form 

Design, додається в цей об'єкт Container.  

 Зміна властивостей форми. Решта оператори функції InitializeComponent () 

визначають властивості об'єкта Forml. Жодне з цих властивостей не слід змінювати 

безпосередньо в коді, але їх значення можна вибирати за допомогою вікна Properties 

(Властивості) форми. Тому знову зверніться до вкладки Forml.h [Design] форми у вікні 

редактора і клацніть на ній правою кнопкою миші, щоб відкрити вікно Properties.  

 Щоб отримати уявлення про доступні можливості, має сенс переглянути список 

властивостей форми. Клацання на будь-якому з них призводить до відображення опису 

в нижній частині вікна. 

 Щоб змінити значення властивості, можна вибрати комірку в правій колонці. 

Властивості, зліва від яких відображений символ +, володіють кількома значеннями, і 

клацання на цьому символі відображає значення, щоб їх можна було змінювати 

окремо. Клацаючи на кнопці, можна також упорядкувати властивості за алфавітом, .це 

полегшує пошук властивості з відомим ім'ям. 



 При створенні проекту додатка створюється як вікно програми Windows Forms, 

побудоване на основі класу Form, так і весь код, що забезпечує відображення цього 

вікна програми. 

 Після створення проекту Windows Forms розробка програми зводиться до 

виконання чотирьох окремих операцій: 

 - інтерактивне створення графічного інтерфейсу користувача на вкладці Form 

Design (Конструктор форми), що відображається в панелі Editor (Редактор), шляхом 

вибору елементів управління у вікні Toolbox (Панель інструментів) і їх приміщення в 

форму. На цьому етапі можна також створювати додаткові вікна форм; 

 - зміна властивостей елементів управління і форм у вікні Properties (Властивості) 

відповідно до потреб додатка; 

 - обробники подій клацань для елементів управління можна створювати, двічі 

клацаючи на елементі управління на вкладці Form Design. У вікні Properties елемента 

управління в якості його обробника події можна також визначати існуючу функцію; 

 - для задоволення потреб програми можна змінювати і розширювати класи, 

автоматично створювані в результаті взаємодії з вкладкою Form Design. 


