МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 4
Кафедра інформаційної безпеки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
за темою: «Введення до платформи Microsoft Net та мови C#.»
Галузь знань - 1701 «Інформаційна безпека»
Напрям підготовки - 6.170102 - „Системи технічного захисту
інформації”

Ступень вищої освіти - бакалавр

м. Харків
2016 рік

Передмова
Текст лекції з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» за темою
«Введення до платформи Microsoft Net та мови C#» для курсантів за напрямом
підготовки 6.170102 - «Системи технічного захисту інформації» на 17 арк.

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
26.12.2016
Протокол № 10

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково–методичної ради
з технічних дисциплін
Харківського національного
університету внутрішніх справ
12.12.2016
Протокол № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4
15.11.2016
Протокол № 12
____________________ Марков В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри
безпеки
14.11.2016
_________________

___________________

інформаційної

Протокол № 8
Сезонова І.К

Сезонова І.К.

Рецензенти:
Нефьодов Л.І., завідувач кафедри АКІТ ХНАДУ, д.т.н., професор
Гнусов Ю.В., завідувач кафедри кібербезпеки ХНУВС, к.т.н., доцент
Розробники: Ільге І.Г., - Харків: Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2016р.

© Ільге І.Г., 2016
© Харківський національний університет внутрішніх справ

План лекції

1. Базові поняття класу
2. Поняття про конструктори і деструктори
3. Особливості реалізації механізму доступу до членів класу
Література:
Основна:
1. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами
приложений / [Гради Буч, Роберт Максимчук, Майкл Энгл и др.] ;пер. с
англ. – М. : ООО "ИД Вильямс", 2008. – 720 с.
2. Лабор В. В. Си Шарп: Создание приложений для Windows. — Мн.:
Харвест, 2003. — 384 с.
3. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа.NET4.0 /
Эндрю Троелсен ; пер. с англ. – М. : ООО "ИД Вильямс", 2011 – 1392 с.
Додаткова:
4. Нэш Т. C# 2010: ускоренный курс для профессионалов / Трей Нєш ;
пер. с англ. – М. : ООО "ИД Вильямс", 2010 – 592 с.

Текст лекції
7.1. Базові поняття класу
Об'єктно-орієнтований підхід до розроблення програмних продуктів
побудований на понятті класу. Клас визначає новий тип даних, який задає
формат об'єкта. Клас містить як дані, так і коди програм, призначені для
виконання дій над ними. Загалом, клас пов'язує дані з кодами програми. У
мові програмування C++ специфікацію класу використовують для побудови
об'єктів. Об'єкти – це примірники класового типу. Загалом, клас є набором
планів і дій, які вказують на властивості об'єкта та визначають його
поведінку. Важливо розуміти, що клас – це логічна абстракція, яка реально
не існує доти, доки не буде створено об'єкт цього класу, тобто це те, що стане
фізичним поданням цього класу в пам'яті комп'ютера.
Визначаючи клас, оголошують ті глобальні дані, які міститимуть
об'єкти, і програмні коди, що виконуватимуться над цими даними. Хоча
інколи прості класи можуть містити тільки програмні коди або тільки дані,
проте більшість реальних класів містять обидва компоненти. У класі дані
оголошуються у вигляді змінних, а програмні коди оформляються у вигляді
функцій. Змінні та функції називаються членами класу. Змінна, оголошена в
класі, називається членом даних, а оголошену в класі функцію – функцієючленом класу. Іноді замість терміна член даних класу використовують термін
змінна класу, а замість терміна функція-член класу використовують термін
метод класу.
Оголошення класу синтаксично є подібним до оголошення структури.
Загальні формати оголошення класу мають такий вигляд:
Варіант 1
Варіант 2
class ім'я_класу {
class ім'я_класу {
private:
private:
закриті дані та функції класу закриті дані та функції класу
public:
public:
відкриті дані та функції класу відкриті дані та функції класу
} перелік_об'єктів_класy;
};
ім'я_класу перелік_об'єктів_класy;
У цих оголошеннях елемент ім'я_класу означає ім'я "класового" типу.
Воно стає іменем нового типу, яке можна використовувати для побудови
об'єктів цього класу. Об'єкти класу інколи створюють шляхом вказівки їх
імен безпосередньо за закритою фігурною дужкою оголошеного класу як
елемент перелік_об'єктів_класу (варіант 1). Проте найчастіше об'єкти
створюють у міру потреби після оголошення класу (варіант 2).
Наведений нижче клас під іменем myClass визначає тип майбутнього
об'єкта, призначеного для обчислення значення арифметичного виразу

a  x1.3 3 cos 3.2 x  y

0.4

при заданих значеннях аргументів x = 2,6 і y = 7,1:
class myClass {
double a;
public:
void Init();
void Get(double, double);
double Put();
};

// Оголошення класового типу

// Ініціалізація даних класу myClass.
// Введення в об'єкт значення.
// Виведення з об'єкта значення.

Розглянемо детально механізм визначення цього класу. Усі члени класу
myClass оголошені в тілі настанови class. Членом даних класу myClass є
змінна a.
Окрім цього, тут визначено три функції-члени класу: Init() – ініціалізація
об'єта, Get() – введення в об'єкт значення і Put() – виведення з об'єкта
значення.
Будь-який клас може містити як закриті, так і відкриті члени. За
умовчуванням усі члени, визначені в класі, є закритими (private-членами).
Наприклад, змінна a є закритим членом даних класу. Це означає, що до неї
можуть одержати доступ тільки функції-члени класу myClass; ніякі інші
частини програми цього зробити не можуть. У цьому полягає один із проявів
інкапсуляції: програміст повною мірою може керувати доступом до певних
елементів даних. Закритими можна оголосити і функції (у наведеному вище
прикладі таких немає), внаслідок чого їх зможуть викликати тільки інші
члени цього класу.
Аби зробити члени класу відкритими (тобто доступними для інших
частин програми), необхідно визначити їх після ключового слова public. Усі
змінні або функції, визначені після специфікатора доступу public, є
доступними для всіх інших функцій програми, в тому числі і функції main().
Отже, в класі myClass функції Init(), Get() і Put() є відкритими. Як правило, у
програмі організовується доступ до закритих членів класу через його відкриті
функції. Зверніть увагу на те, що після ключового слова public знаходиться
двокрапка.
Об'єкт утворює зв'язки між різними частинами коду програми і її
даними. Так, будь-яка функція-член класу має доступ до закритих елементів
класу. Це означає, що функції Init(), Get() і Put() мають доступ до змінної a.
Аби додати будь-яку функцію в клас, необхідно оголосити її прототип у
визначенні цього класу, після чого вона стає функцією-членом класу.
Визначивши клас, можна створити об'єкт цього "класового" типу, якщо
використати ім'я класу. Отож, ім'я класу стає специфікатором нового типу.
Наприклад, у процесі виконання наведеної нижче настанови створюється два
об'єкти ObjA і ObjB типу myClass:
myClass ObjA, ObjB;

// Створення об'єктів класу

Після створення об'єктів класу кожен із них набуває власні копії членівданих, які утворюють клас. Це означає, що кожний із об'єктів ObjA і ObjB
матиме власні копії змінної a. Отже, дані, пов'язані з об'єктом ObjA,
відокремлені (ізольовані) від даних, які пов'язані з об'єктом ObjB.
Аби одержати доступ до відкритого члена класу через об'єкт цього
класу, використовують оператор "крапка" (саме так це робиться і під час
роботи із структурами). Наприклад, аби вивести на екран значення змінної a,
яка належить об'єкту ObjA, використовують таку настанову:
cout << " ObjA.a= " << ObjA.a;
У мові програмування C++ клас створює новий тип даних, який можна
використовувати для побудови об'єктів. Зокрема, клас створює логічну
конструкцію, яка визначає відносини між її членами – даними і кодами
функцій. Оголошуючи так звану змінну класу, створюється об'єкт, який
фізично існує і є конкретним примірником класу. Понад це, кожен об'єкт
класу має власну копію даних, які визначено у цьому класі.
В оголошенні класу myClass містяться прототипи функцій-членів класу.
Аби реалізувати код функції, яка є членом класу, необхідно повідомити
компілятор, до якого класу вона належить, кваліфікувавши ім'я цієї функції з
іменем відповідного класу. Наприклад, ось як можна записати код функції
Get():
// Введення в об'єкт значення.
void myClass::Get(double x, double y)
{
double a1 = pow(x,1.3);
double a2 = pow(fabs(3.2*x - y),0.4);
double a3 = pow(pow(cos(a2),2),1./3);
a = a1+a3;
}

За своєю сутністю такий запис повідомляє компілятору про те, що дана
версія функції Get() належить класу myClass. Іншими словами, оператор
дозволу "::" заявляє компілятору, що функція Get() знаходиться у області
видимості класу myClass.
Різні класи можуть використовувати однакові імена функцій. Проте
компілятор самостійно визначить, до якого класу належить та чи інша
функція за допомогою імені класу та оператора дозволу області видимості.
Функції-члени класу можна викликати тільки зі своїми об'єктами. Аби
викликати функцію-член з частини програми, яка знаходиться поза класом,
необхідно використовувати ім'я об'єкта і оператор "крапка". Наприклад, у
процесі виконання такого коду програми:
myClass ObjA, ObjB;
ObjA.Init();

буде викликано функцію Init() для об'єкта ObjA.
Під час виклику функції ObjA.Init() дії, визначені у функції Init(), будуть
спрямовані на копії даних, які належать тільки об'єкту ObjA. Необхідно мати
на увазі, що ObjA і ObjB – це два окремі об'єкти. Це означає, що ініціалізація
змінних об'єкта ObjA зовсім не призводить до ініціалізації змінних об'єкта
ObjB. Єдине, що зв'язує об'єкти ObjA і ObjB, це те, що вони мають один і той
самий класовий тип і функції-члени класу, які обробляють його дані.
Якщо одна функція-член класу викликає іншу функцію-член того ж
самого класу, то не потрібно вказувати ім'я об'єкта і використовувати
оператор "крапка".
У цьому випадку компілятор вже точно знає, який об'єкт піддається
обробленню.
Ім'я об'єкта і оператор "крапка" необхідні тільки тоді, коли функція-член
класу викликається кодом програми, розташованим поза класом. З тих самих
причин функція-член класу може безпосередньо звертатися до будь-якого
члена даних свого класу, але програмний код, розташований поза класом,
повинен звертатися до змінної класу, використовуючи ім'я об'єкта і оператор
"крапка".
У наведеному нижче коді програми механізм оголошення та
застосування класу myClass продемонстровано повністю. Для цього
об'єднаємо всі разом уже знайомі частини коду програми і додано відсутні
деталі.
Код програми 7.1. Демонстрація механізму оголошення класу та його
застосування
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include < math> // Для використання математичних функцій
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
double a;
public:
void Init(); // Ініціалізація даних класу
void Get(double, double); // Введення в об'єкт значення
double Put(); // Виведення з об'єкта значення
};
// Ініціалізація даних класу myClass.
void myClass::Init()
{
a = 0;
}
// Введення в об'єкт значення.
void myClass::Get(double x, double y)
{
double a1 = pow(x,1.3);

double a2 = pow(fabs(3.2*x - y),0.4);
double a3 = pow(pow(cos(a2),2),1./3);
a = a1+a3;
}
// Виведення з об'єкта значення.
double myClass::Put()
{
return a;
}
int main()
{
myClass ObjA, ObjB; // Створення двох об'єктів класу.
double x = 2.6, y = 7.1;
ObjA.Init(); ObjB.Init();
ObjA.Get(x,y); ObjB.Get(x+y,y/x);
cout << "Вміст об'єкта ObjA: " << ObjA.Put() << endl;
cout << "Вміст об'єкта ObjB: " << ObjB.Put() << endl;
getch(); return 0;
}

Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
Вміст об'єкта ObjA: 4.06663
Вміст об'єкта ObjB: 20.0294
Закриті члени класу доступні тільки функціям, які є членами цього
класу.
Наприклад, таку настанову
ObjA.a = 0;
не можна помістити у функцію main() нашої програми.
7.2. Поняття про конструктори і деструктори
Як правило, певну частину об'єкту, перш ніж його можна буде
використовувати, необхідно ініціалізувати. Наприклад, розглянемо клас
myClass, який було подано вище. Перш ніж об'єкти класу myClass можна
буде використовувати, змінній a потрібно надати нульове значення. У
нашому випадку ця вимога виконувалася за допомогою функції Init(). Але,
оскільки вимога ініціалізації членів-даних класу є достатньо поширеною, то у
мові програмування C++ передбачено реалізацію цієї потреби при створенні
об'єктів класу. Така автоматична ініціалізація членів-даних класу
здійснюється завдяки використанню конструктора.
Конструктор – це спеціальна функція-член класу, яка викликається при
створенні об'єкта, а її ім'я обов'язково збігається з іменем класу. Ось,
наприклад, як може виглядати клас myClass після застосування у ньому
конструктора для ініціалізації членів-даних класу:
class myClass { // Оголошення класового типу

double a;
public:
myClass(); //Оголошення конструктора
void Get(double, double); // Введення в об'єкт значення
double Put(); // Виведення з об'єкта значення
};

Зверніть увагу на те, що в оголошенні конструктора myClass() відсутній
тип значення, що повертається. У мові програмування C++ конструктори не
повертають значень і, як наслідок, немає сенсу вказувати їх тип.
Тепер наведемо код функції myClass():
// Визначення конструктора
myClass::myClass()
{
a = 0; cout << "Об'єкт ініціалізовано" << endl;
}

У цьому випадку у процесі виконання конструктора ним виводиться
повідомлення "Об'єкт ініціалізовано", яке слугує виключно ілюстративній
меті. На практиці ж здебільшого конструктори не виводять ніяких
повідомлень.
Конструктор об'єкта викликається при створенні об'єкта. Це означає, що
він викликається у процесі виконання настанови створення об'єкта.
Конструктори глобальних об'єктів викликаються на самому початку
виконання програми, тобто ще до звернення до функції main(). Що
стосується локальних об'єктів, то їх конструктори викликаються кожного
разу, коли виникає потреба створення такого об'єкта.
Доповненням до конструктора слугує деструктор – це функція, яка
викликається під час руйнування об'єкта. У багатьох випадках під час
руйнування об'єкта необхідно виконати певну дію або навіть певні
послідовності дій. Локальні об'єкти створюються під час входу в блок, у
якому вони визначені, і руйнуються при виході з нього. Глобальні об'єкти
руйнуються внаслідок завершення програми. Існує чимало чинників, які
заставляють використовувати деструктори. Наприклад, об'єкт повинен
звільнити раніше виділену для нього пам'ять. У мові програмування C++
саме деструкторам доручається оброблення процесу деактивізації об'єкта.
Ім'я деструктора має збігатися з іменем конструктора, але йому передує
символ "~". Подібно до конструкторів, деструктори не повертають значень, а
отже, в їх оголошеннях відсутній тип значення, що повертається.
Розглянемо вже знайомий нам клас myClass, але тепер він має містити
конструктор і деструктор:
class myClass { // Оголошення класового типу
double a;
public:
myClass(); //Оголошення конструктора
~myClass(); //Оголошення деструктора

void Get(double, double); // Введення в об'єкт значення
double Put(); // Виведення з об'єкта значення
};
// Визначення конструктора.
myClass::myClass()
{
a = 0; cout << "Об'єкт ініціалізовано" << endl;
}
// Визначення деструктора.
myClass::~myClass()
{
cout << "Об'єкт зруйновано" << endl;
}

Ось як виглядатиме нова версія коду програми, призначеної для
обчислення значення арифметичного виразу, у якій продемонстровано
механізм використання конструктора і деструктора.
Код програми 2.2. Демонстрація механізму використання конструктора і
деструктора
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include < math> // Для використання математичних функцій
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
double a;
public:
myClass(); //Оголошення конструктора
~myClass(); //Оголошення деструктора
void Get(double, double); // Введення в об'єкт значення
double Put(); // Виведення з об'єкта значення
};
// Визначення конструктора.
myClass::myClass()
{
a = 0; cout << "Об'єкт ініціалізовано" << endl;
}
// Визначення деструктора.
myClass::~myClass()
{
cout << "Об'єкт зруйновано" << endl;
}
// Введення в об'єкт значення.
void myClass::Get(double x, double y)
{
double a1 = pow(x,1.3);
double a2 = pow(fabs(3.2*x - y),0.4);
double a3 = pow(pow(cos(a2),2),1./3);
a = a1+a3;

}
// Виведення з об'єкта значення
double myClass::Put()
{
return a;
}
int main()
{
myClass ObjA, ObjB; // Створення двох об'єктів класу.
double x = 2.6, y = 7.1;
ObjA.Get(x,y); ObjB.Get(x+y,y/x);
cout << "Вміст об'єкта ObjA: " << ObjA.Put() << endl;
cout << "Вміст об'єкта ObjB: " << ObjB.Put() << endl;
getch(); return 0;
}

Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
Об'єкт ініціалізовано
Об'єкт ініціалізовано
Вміст об'єкта ObjA: 4.06663
Вміст об'єкта ObjB: 20.0294
Об'єкт зруйновано.
Об'єкт зруйновано.

Параметризовані конструктори. Конструктор може мати параметри, за
допомогою яких при створенні об'єкта членам-даних (змінним класу) можна
надати деякі початкові значення, які визначаються в основній функції main().
Це реалізується шляхом передачі аргументів конструктору об'єкта. У
наведеному нижче коді програми спробуємо удосконалити клас myClass так,
аби він приймав аргументи, які слугуватимуть ідентифікаційними номерами
(n) черги. Передусім необхідно внести зміни у визначення класу myClass:
class myClass { // Оголошення класового типу
double a;
int nom; // Містить ідентифікаційний номер об'єкта
public:
myClass(int n); // Оголошення параметризованого конструктора
∼myClass(); //Оголошення деструктора
void Get(double, double); // Введення в об'єкт значення
double Put(); // Виведення з об'єкта значення
};

Член-даних nom використовують для зберігання ідентифікаційного
номера об'єкта, який створюється основною функцією. Його реальне
значення визначається значенням, яке передається конструктору як
формальний параметр n при створенні змінної типу myClass.
Параметризований конструктор myClass() буде мати такий вигляд:

// Визначення параметризованого конструктора
myClass::myClass(int n)
{
a = 0; nom = n;
cout << "Об'єкт " << nom << " ініціалізовано" << endl;
}

Аби передати аргумент конструктору, необхідно пов'язати цей аргумент
з об'єктом під час його створення. Мова програмування C++ підтримує два
способи реалізації такого зв'язування:
Варіант 1
myClass ObjA = myClass(24);

Варіант 2 (альтернативний)
myClass ObjA = 24;

У цих оголошеннях створюється об'єкт з іменем ObjA, якому
передається значення (ідентифікаційний номер) 24. Але ці формати (у такому
контексті) використовуються рідко, оскільки другий спосіб має коротший
запис і тому є зручнішим для використання. У першому способі аргумент
повинен знаходитися за іменем об'єкта і розміщатися в круглі дужки.
Наприклад, така настанова еквівалентна попереднім визначенням:
myClass ObjA(24);
Це найпоширеніший спосіб визначення параметризованих об'єктів. З
використанням цього способу наведемо загальний формат передачі
аргументів конструктору:
тип_класу ім'я_об'єкта(перелік_аргументів);
У цьому записі елемент перелік_аргументів вказує на те, що всі
аргументи, які передаються конструктору, розділені між собою комами.
Формально між двома наведеними вище форматами ініціалізації
параметризованих конструкторів існує невелика відмінність. Але ця
відмінність не впливає на результати виконання програм.
У наведеному нижче коді програми, призначеної для обчислення
значення арифметичного виразу, продемонстровано механізм використання
параметризованого конструктора.
Код програми 7.3. Демонстрація механізму використання параметризованого
конструктора
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include < math> // Для використання математичних функцій
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
double a;

int nom; // Містить ідентифікаційний номер об'єкта
public:
myClass(int n); // Оголошення параметризованого конструктора
∼myClass(); //Оголошення деструктора
void Get(double, double); // Введення в об'єкт значення
double Put(); // Виведення з об'єкта значення
};
// Визначення параметризованого конструктора.
myClass::myClass(int n)
{
a = 0; nom = n;
cout << "Об'єкт " << nom << " ініціалізовано" << endl;
}
// Визначення деструктора.
myClass::∼myClass()
{
cout << "Об'єкт " << nom << " зруйновано" << endl;
}
// Введення в об'єкт значення.
void myClass::Get(double x, double y)
{
double a1 = pow(x,1.3);
double a2 = pow(fabs(3.2*x - y),0.4);
double a3 = pow(pow(cos(a2),2),1./3);
a = a1+a3;
}
// Виведення з об'єкта значення.
double myClass::Put()
{
return a;
}
int main()
{
// Створення та ініціалізація двох об'єктів.
myClass ObjA(1), ObjB(2);
double x = 2.6, y = 7.1;
ObjA.Get(x,y); ObjB.Get(x+y,y/x);
cout << "Вміст об'єкта ObjA: " << ObjA.Put() << endl;
cout << "Вміст об'єкта ObjB: " << ObjB.Put() << endl;
getch(); return 0;
}

Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
Об'єкт 1 ініціалізовано
Об'єкт 2 ініціалізовано
Вміст об'єкта ObjA: 4.06663
Вміст об'єкта ObjB: 20.0294
Об'єкт 2 зруйновано
Об'єкт 1 зруйновано

Як видно з коду основної функції main(), об'єкту під іменем ObjA
присвоюється ідентифікаційний номер 1, а об'єкту з іменем ObjB –
ідентифікаційний номер 2.
Хоча у прикладі з використанням класу myClass при створенні об'єкта
передається тільки один аргумент, у загальному випадку можлива передача
двох і більше аргументів. У наведеному нижче коді програми об'єктам типу
widClass передається два параметри.
Код програми 7.4. Демонстрація механізму передачі конструктору двох
параметрів
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class widClass { // Оголошення класового типу
int c, d;
public:
widClass(int a, int b); // Оголошення параметризованого конструктора
void Show();
};
// Передаємо 2 аргументи конструктору widClass().
widClass::widClass(int a, int b)
{
c = a; d = b;
cout << "Об'єкт ініціалізовано" << endl;
}
void widClass::Show()
{
cout << "c= " << c << "; d= " << d << endl;
}
int main()
{
// Створення та ініціалізація двох об'єктів.
widClass ObjX(10, 20), ObjY(0, 0);
ObjX.Show();
ObjY.Show();
getch(); return 0;

Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
Об'єкт ініціалізовано
Об'єкт ініціалізовано
c= 10; d= 20
c= 0; d= 0

На відміну від конструкторів, деструктори не мають параметрів.
Причина в тому, що не існує потреби передачі значень аргументів об'єктові,
який руйнується. Якщо ж виникне ситуація, коли під час виклику
деструктора об'єктові необхідно отримати доступ до деяких даних, які

визначаються тільки у процесі виконання програми, то для цього створіть
спеціальну змінну. Потім безпосередньо перед руйнуванням об'єкта цій
змінній потрібно встановити значення, яке дорівнює потрібному.
7.3. Особливості реалізації механізму доступу до членів класу
Усвідомлення та засвоєння механізму доступу до членів-даних класу або
функцій-членів класу – ось що часто бентежить. Тому зупинимося на цьому
питанні детальніше. Насамперед розглянемо таку навчальну програму, в якій
демонструється механізм одержання доступу до членів класу.
Код програми 2.5. Демонстрація механізму доступу до членів класу
#include <vcl>
#include <iostream> // Для потокового введення-виведення
#include <conio> // Для консольного режиму роботи
using namespace std; // Використання стандартного простору імен
class myClass { // Оголошення класового типу
int a; // Закритий член-даних
public:
int b; // Відкритий член-даних
void Set(int c); // Відкриті функції-члени класу
double Put();
void Fun();
};
void myClass::Set(int c) // Надання значень членам-даних
{
a = c; // Пряме звернення до змінної a
b = c*c; // Пряме звернення до змінної b
}
double myClass::Put() // Повернення значення закритого члена даних
{
return a; // Пряме звернення до змінної a
}
void myClass::Fun() // Надання значень членам-даних
Set(0); // Прямий виклик функції Set() створеним об'єктом
}
int main()
{
myClass Obj; // Створення об'єкта класу
Obj.Set(5); // Надання значень членам-даних
cout << "Об'єкт Obj після виклику функції Set(5): " << Obj.Put() << " ";
// До члена b можна отримати прямий доступ, оскільки він є public-членом.
cout << Obj.b << endl;
// Члену b можна надати значення безпосередньо, оскільки він є public-членом.
Obj.b = 20;
cout << "Об'єкт Obj після встановлення члена Obj.b=20: ";
cout << Obj.Put() << " " << Obj.b << endl;
Obj.Fun();
cout << "Об'єкт Obj після виклику функції Obj.Fun(): ";

cout << Obj.Put() << " " << Obj.b << endl;
getch(); return 0;
}

Внаслідок виконання ця програма відображає на екрані такі результати:
Об'єкт Obj після виклику функції Set(5): 5 25
Об'єкт Obj після встановлення члена Obj.b=20: 5 20
Об'єкт Obj після виклику функції Obj.Fun(): 0 0

Тепер розглянемо, як здійснюється доступ до членів класу myClass.
Передусім зверніть увагу на те, що для присвоєння значень змінним a і b у
функції Set() використовуються такі рядки коду програми:
a = c; // Пряме звернення до змінної a
b = c*c; // Пряме звернення до змінної b

Оскільки функція Set() є членом класу, то вона може безпосередньо
звертатися до членів-даних a і b цього ж класу без вказівки імені об'єкта (і не
використовуючи при цьому оператор "крапка").
Як уже зазначалося вище, функція-член класу завжди викликається для
певного об'єкта (а коли ж виклик відбувся, то об'єкт, як наслідок, є відомим).
Таким чином, у тілі функції-члена класу немає потреби вказувати об'єкт
повторно. Отже, посилання на змінні a і b застосовуватимуться до копій цих
змінних, що належать об'єкту, який їх викликає.
Тепер зверніть увагу на те, що змінна b – відкритий (public) член даних
класу myClass. Це означає, що до змінної b можна отримати доступ з коду
програми, визначеного поза тілом класу myClass. Наведений нижче рядок
коду програми з функції main(), у процесі виконання якого змінній b
присвоюється число 20, демонструє реалізацію такого прямого доступу:
Obj.b = 20; // До члена b можна отримати прямий доступ, оскільки він є public-членом.

Оскільки ця настанова не належить тілу класу myClass, то до змінної b
можливий доступ тільки з використанням імені конкретного об'єкта (у цьому
випадку об'єкта Obj) і оператора "крапка". Тепер зверніть увагу на те, як
викликається функція-член класу Fun() з основної функції main():
Obj.Fun();
Оскільки функція Fun() є відкритим членом класу, то її також можна
викликати з коду програми, визначеного поза тілом класу myClass, і за
допомогою імені конкретного об'єкта (у цьому випадку об'єкта Obj).
Розглянемо детальніше код функції Fun(). Той факт, що вона є
функцією-членом класу, дає змогу їй безпосередньо звертатися до інших
членів того ж самого класу, не використовуючи оператора "крапка" або імені
конкретного об'єкта. Вона викликає функцію-член Set(). І знову ж таки,

оскільки об'єкт уже відомий (він використовується для виклику функції
Fun()), то немає ніякої потреби вказувати його ще раз.
Тут важливо зрозуміти таке: коли доступ до деякого члена класу
відбувається ззовні цього класу, то його необхідно кваліфікувати (уточнити)
за допомогою імені конкретного об'єкта. Але сама функція-член класу може
безпосередньо звертатися до інших членів того ж самого класу.

