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Лабораторна робота №29. 

Побудова динамічних зображень 

 

29.1. Мета роботи 

Навчитися створювати на екрані рухомі зображення та ознайомитись 

з методами комп’ютерної анімації. 

 

29.2. Теоретичні відомості 

1. Прості прийоми для побудови динамічних зображень. 

Існує ряд простих прийомів для надання динаміки зображенню на 

екрані дисплея. Можна сповільнити побудову звичайного зображення 

процедурою затримки dеlау(N), щоб продемонструвати рух матеріальної 

точки, або проілюструвати послідовність побудови складного графіка. В 

наступному прикладі моделюється явище броунівського руху дрібної 

частинки під дією теплового руху молекул рідини. З допомогою 

генератора випадкових чисел координати точки набувають випадкових 

зміщень, коефіцієнт А залежить від проміжку часу між вимірами, маси 

частинки, температури, густини і в'язкості рідини. Зміною параметра Т 

можна регулювати швидкість. 

 

//Броунівський рух 

#include<graphics.h> 

#include<conio.h> 

#include<dos.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<stdio.h> 

 

void main(void) 

{ 

 int A=10, T=10; 

 int gdriver=DETECT,gmode,errorcode; 

 initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\\bcpp\\bgi"); 

 errorcode=graphresult( ); 

 if(errorcode !=grOk) 

  { 

    printf("Помилка графiчного режиму 

типу:%s\n",grapherrormsg(errorcode)); 

    printf("Натиснiть будь-яку клавiшу для виходу"); 

    getch( ); 

    exit(1); 

  } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

   moveto(getmaxx( )/2,getmaxy( )/2); 

   do 

   { 

    linerel(random(A+1)-A/2,random(A+1)-A/2); 

    delay(T); 

   }   while(getch( )!=27); 

closegraph( ); 

} 

Інший простий спосіб надання динаміки малюнку - повторне 

малювання іншим кольором. Зокрема, повторне малювання кольором 

фону «вимикає» світні об'єкти, а наступне їх зображення з деяким 

зсувом дозволяє моделювати зміщення (рух). В наступному прикладі 

програми зміною кольорів ряду заповнених еліпсів досягається 

світломузичний ефект - біжуча повздовжня хвиля. 

 

//Світловий ефект 

#include<graphics.h> 

#include<conio.h> 

#include<dos.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<stdio.h> 

 

void Step(int,int,int); 

 

int N=20; 

 

void main(void) 

{ 

    int R, X,Y; 

 int gdriver=DETECT,gmode,errorcode; 

 initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\\bcpp\\bgi"); 

 errorcode=graphresult( ); 

 if(errorcode !=grOk) 

  { 

printf("Помилка графiчного режиму             

типу:%s\n",grapherrormsg(errorcode)); 

    printf("Натиснiть будь-яку клавiшу для виходу"); 

    getch( ); 

    exit(1); 

  } 

 do 
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  {R=getmaxx( )/(N*2);Y=getmaxy( )/2; 

   Step(0,R,Y); 

   Step(2*R,R,Y); 

   Step(4*R,R,Y); 

  } while (1); 

 closegraph(); 

} 

 

void Step(int x,int R,int Y) 

{ 

 setcolor(random(getmaxcolor( ))+1); 

 setfillstyle(random(12),random(getmaxcolor( ))+1); 

 for( int i=0;i<=N/2;i++)  

  fillellipse(x+4*R*i,Y,R,2*R) ; 

} 

 

2. Процедури для побудови зображень рухомих об'єктів з 

використанням динамічної пам'яті. 

В багатьох програмних продуктах використовуються невеликі рухомі 

об'єкти від найпростіших - у вигляді стрілки або олівця, до складних 

тривимірних. В мові Сі для швидкої зміни невеликих зображень на 

екрані рекомендується механізм з використанням динамічної пам'яті. 

Послідовність програмування рухомих об'єктів. 

1) В описовій частині передбачити одну або декілька змінних типу 

роіnter, яким відповідають адреси оперативної пам'яті в області, 

відведеній для динамічних змінних, наприклад 

int ∗ saucer; 

2) Побудувати малюнок на екрані з допомогою графічних процедур в 

межах деякого прямокутника. 

3) Визначити розмір необхідної пам'яті для збереження малюнка 

sіzе = iтаgеsіze(х0, у0, х1, у1); 

х0 , у0 - координати верхньої лівої , х1 , у1- правої нижньої вершин 

прямокутної області. 

4) Підготувати необхідний об'єм пам'яті процедурою 

saucer=malloc(size); 

5)   Зберегти малюнок в динамічній пам'яті процедурою 

getimage(х0, у0, х1, у1,saucer); 

На цьому підготовчий етап завершується, виконується оновлення 

екрана, підготовка фонового малюнка. Збережений в пам'яті малюнок 

можна помістити в точці екрана з координатами X, У процедурою 

putimage(X, У ,saucer, XOR_PUT); 
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Повторний вивід такою самою процедурою виключає об'єкт і 

відновлює фон 

putimage(X, У ,saucer, XOR_PUT); 

6) Звільнити динамічну пам‘ять в кінці роботи за допомогою функції 

free(saucer). 

Для імітації руху координати X, У для наступного зображення 

потрібно змінювати за певною геометричною залежністю або з 

допомогою клавіш чи мишки. 

Для більш складних рухів (наприклад, біг) використовуються не одна 

, а декілька фаз, для кожної з яких потрібно передбачити динамічну 

змінну, підготувати зображення в динамічній пам'яті (п.1-5), а потім за 

чергою змінювати 

В наведеному нижче прикладі програми зміною малюнка в процедурі 

Pidgotovka можна створювати різноманітні керовані клавішами об'єкти. 

Клавіші зі стрілками та деякі інші генерують двобайтовий код, причому 

перший байт = 0, тому для аналізу натиснутих клавіш побудовано блок 

логічних операторів ІF та САSЕ. 

 

// Мішень 

#include<graphics.h> 

#include<conio.h> 

#include<dos.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<stdio.h> 

void Pidgotovka(void); 

void *saucer; 

int size; 

void main(void) 

{ 

 int STEP=5; 

 char c; 

 int  X,Y; 

 int gdriver=DETECT,gmode,errorcode; 

 initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\\bcpp\\bgi"); 

 errorcode=graphresult( ); 

 if(errorcode !=grOk) 

  { 

    printf("Помилка графiчного режиму 

типу:%s\n",grapherrormsg(errorcode)); 

    printf("Натиснiть будь-яку клавiшу для виходу"); 

    getch( ); 
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    exit(1); 

  } 

  Pidgotovka( ); 

  X=getmaxx( )/2; 

  Y=getmaxy( )/2; 

  do 

   { 

    putimage(X,Y,saucer,XOR_PUT); 

 c=getch( ); 

 for(int i=1;i<=8;i++) 

  { sound(i*100); delay(30);} 

   nosound( ); 

 putimage(X,Y,saucer,XOR_PUT); 

 switch(c) 

 { 

   case 'w':  if(Y>STEP) Y-=STEP;break; 

   case 'a':  if(X>STEP) X-=STEP;break; 

   case 'd':  if(X<getmaxx()-STEP-40) X+=STEP; break; 

   case 'x':        if (Y<getmaxy()-STEP-40) Y+=STEP; break; 

   case 'z':        X=0;Y=0;break; 

   case 'c':        X=getmaxx( )-40; Y=getmaxy( )-40; 

 } 

   }   while(c!=27); 

 free(saucer); 

 closegraph(); 

} 

 

void Pidgotovka(void ) 

{ 

 line(80,100,120,100); 

 line(100,80,100,120); 

 circle(100,100,5); 

 circle(100,100,10); 

 circle(100,100,15); 

 circle(100,100,19); 

 size=imagesize(80,80,120,120); 

 saucer=malloc(size); 

 getimage(80,80,120,120,saucer); 

 putimage(80,80,saucer,XOR_PUT); 

} 
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3. Використання механізму зміни сторінок. 

Запропонований вище спосіб використовується для зображення 

невеликих рухомих об'єктів. Для швидкої зміни повноекранних 

зображень в деяких відеорежимах можна використовувати 

багатосторінковий механізм роботи . Наприклад, для ЕGА і VGА 

дисплеїв можна використовувати 4 сторінки для режимів ЕGАLo і 

VGАLо або 2 - для ЕGАНі і VGАМеd. 

Функція setactivepage(N) встановлює активну сторінка для 

малювання. Після підготовки зображення на всіх сторінках декілька 

малюнків зберігаються на різних сторінках відеопам'яті і їх можна 

швидко змінювати на екрані процедурою setvisualpage(N). 

Таким способом можна імітувати блискавку, дрижання, удар та інші 

стрімкі або стихійні явища. 

Наведений нижче приклад демонструє порядок роботи з двома 

сторінками. Змінюючи процедури Раge0 і Раge1, які будують 

зображення на окремих сторінках, можна досягати різноманітних 

відеоефектів. 

Функція settextjustify(int horiz, int vert) встановлює горизонтальне і 

вертикальне вирівнювання тексту.  

 

//Зміна відеосторінок 

#include<graphics.h> 

#include<conio.h> 

#include<dos.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<stdio.h> 

 

void Page0 (void); 

void Page1 (void); 

 

void main(void) 

{ 

 int gdriver=DETECT,gmode,errorcode; 

 initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\\bcpp\\bgi"); 

 errorcode=graphresult( ); 

 if(errorcode !=grOk) 

  { 

    printf("Помилка графiчного        режиму 

типу:%s\n",grapherrormsg(errorcode)); 

    printf("Натиснiть будь-яку клавiшу для виходу"); 

    getch( ); 
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    exit(1); 

  } 

 

setactivepage(0);//встановити сторiнку для малювання 0 

  Page0( ); 

setactivepage(1);//встановити сторiнку для малювання 1 

  Page1( ); 

 

 do 

   {    setvisualpage(0); // встановити видиму сторiнку 0 

  getch( ); 

 setvisualpage(1); // встановити видиму сторiнку 1 

   }  while(27!=getch( )); 

  closegraph( ); 

} 

 

void Page0 ( ) 

 { 

   circle(getmaxx( )/2,getmaxy( )/2+120,80); 

    settextjustify(CENTER_TEXT, CENTER_TEXT); 

    outtextxy(getmaxx( )/2,getmaxy( )/2, "This is page #0:"); 

    outtextxy(getmaxx( )/2,getmaxy( )/2+20, "Press any key:"); 

 } 

 

void Page1 ( ) 

 { 

  bar3d(50, 50, 150, 300, 20, 1); 

  outtextxy(getmaxx( )/2,getmaxy( )/2, "This is page #1:"); 

  outtextxy(getmaxx( )/2,getmaxy( )/2+20, "Press any key:"); 

 } 

 

29.3. Опис лабораторного обладнання 

1. Персональний комп’ютер. 

2. Програмне забезпечення: Borland C++ 3.1. 

 

29.4. Програма роботи 

 

1. Ознайомитись з прийомами створення динамічних зображень. 

2. Написати та відлагодити програми для виконання завдання 

(додаток 1, 2) згідно варіанту. 

3. Зберегти програми на магнітних носіях. 
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Вимоги до програм 

• початкові дані ввести оператором введення; 

• на екран вивести графічне зображення згідно свого варіанту. 

 

Вимоги до звіту 

  Звіт повинен включати в себе: 

• Титульний лист із зазначенням номеру варіанту 

• Мету роботи 

• Програму роботи 

• Завдання 

• Тексти програм 

• Результати виконання програм, скопійовані з монітора 

комп‘ютера 

 

 

29.5. Контрольні питання 

1. Як сповільнити формування зображення на екрані ? 

2. Як можна використати генератор випадкових чисел для 

моделювання фізичних явищ? 

3. Якими простими прийомами можна моделювати оптичні явища? 

4. Які специфічні процедури використовуються для програмування 

рухомих об'єктів? 

5. Яким способом можна моделювати рух частинки по колу? 

6. Як можна керувати рухомими зображеннями з допомогою 

клавіш? 

7. Як використовується динамічна пам'ять для моделювання 

складних рухів ? 

8. Які оптичні явища можна моделювати з допомогою механізму 

зміни відеосторінок? 
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Додаток 29.1 

Скласти програму згідно варіанту для динамічного графічного 

ефекту 

1. метеорний дощ;                          21. обертання нічного зоряного 

неба; 

2. схід Сонця;                                  22. сонячне затемнення; 

3. коливання камертона;                23. грозовий розряд; 

4. салют;                                        24. коронний розряд; 

5. цифровий лічильник 

кількості натиснула клавіші;         

30. краплі дощу на воді; 

 

6. цифровий секундомір;                26. падіння в колодязь; 

7. цифровий таймер;                       27. гортання сторінок; 

8. розширення Всесвіту;                28. випаровування води в склянці; 

9. виверження вулкана;                  29. зростання цегляної стіни; 

10. працюючий фонтан;                 30. снігопад; 

11. північне сяйво;                          31. розчинення грудки цукру; 

12. пісочний годинник;                  32. косий дощ; 

13. перемикання світлофора;         29. горіння свічки; 

14. мерехтіння вогнів на 

різдвяній ялинці;             

34. калейдоскоп; 

15. світлова реклама;                      35. нічне місто; 

16. поштовхи землетрусу і 

руйнування будівлі;        

36. химерний будинок; 

17. рух секундної стрілки на 

циферблаті;              

37. нічний рух авто; 

18. біжуча хвиля святкових 

вогнів;                   

38. нічні вікна; 

19. вибух;                                        39. факельний похід; 

20. наповнення басейна 

водою; 

40 нічний поїзд. 
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Додаток 29.2 

Скласти програму згідно варіанту для рухомого графічного об'єкта 

1. вентилятора;                             21 .лунохода;                                

2. корабля;  22 .барабана «Поля чудес»; 

3. слимака;                                23. гелікоптера; 

4. мурахи;                                   24. млина; 

5. комп'ютерної мишки;                    30. вітроелектрогенератора; 

6. піднімання і опускання 

вантажів           краном;                       

26. хмари; 

 

7. польоту космічого корабля;           27. черепахи; 

8. польоту дирижабля;                      28. польоту птаха; 

9. метелика;                                29. поршня в циліндрі; 

10. коливання математичного 

маятника;       

З0. літака з гвинтовим двигуном; 

 

11. коливання фізичного 

маятника;           

31. рухомої реклами; 

12. ліфта в шахті;                           32. павука; 

13. польоту снаряда;                         29. наближення комети до Сонця; 

14. польоту повітряної кулі;               34. обертання планети навколо 

Сонця по еліптичній орбіті; 

15. стрибання м'яча;                         35. пружного зіткнення двох 

м'ячів; 

16. старту космічної ракети;               36. скочування возика з похилої 

поверхні; 

17. падіння листя;                           37. коливання анкерного маятника 

в механічному годиннику; 

18. рухомого цифрового 

годинника;          

38. відкривання і закривання 

дверей; 

19. глісера;                                  39. підводного човна; 

20. колеса, яке котиться;                    40. патронів в магазині автомата. 
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Лабораторна робота №30. 

Робота з класами та об‘єктами. 

 

30.1. Мета роботи 

Навчитися працювати з класами та об‘єктами. Набути 

навиків об‘єктно-орієнтованого програмування. 

 

30.2. Теоретичні відомості 

Головною відмінністю C++ від C є можливість опрацьовувати 

новий тип даних - клас. Ідея класу полягає в об'єднанні даних і 

алгоритмів їх опрацювання. Дані називаються полями класу, алгоритми 

- методами, а власне об'єднання - інкапсуляцією. Методи опрацьовують 

поля і зовнішні дані, власне вони реалізують ідею класу. Класи 

володіють властивістю наслідування, яка забезпечує використання 

класом-нащад-ком (надалі — похідним класом) полів і методів базового 

класу (предка, батьківського класу). Кожний клас може мати довільну 

кількість нащадків, що дає змогу створювати ієрархічні дерева 

успадкування. Нащадок може перекривати деякі методи предка, і тоді 

метод з одним іменем для різних класів виконуватиметься порізному. Це 

називають поліморфізмом методів. 

 

1. Інкапсуляція. Створення нового класу аналогічне до 

створення нової структури: 

 

class <назва класу> 

{ 

<специфікатор доступу>: 

<тип поля 1> <назви полів 1>; 

 

<тип поля N> <назви полів N>; 

<декларації чи описи методів класу>; 

}; 

Методами класу є функції,  які визначені для полів чи зовнішніх 

змінних. 

Специфікатори доступу описуються так: 

Специфікатор 

доступу 

Опис 

private Доступність лише для методів класу 

protected Доступність лише для методів класу та методів 

похідних класів 

public Доступність для будь-якої зовнішньої функції 
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В описі класу специфікатор доступу може бути відсутній. Тоді за 

замовчуванням активним є специфікатор private, поки явно не задано 

інше. Зазначимо, що структура в усьому аналогічна до класу, крім того, 

що за замовчуванням її поля та методи загальнодоступні (public). Від 

структур не можна успадкувати класи-нащадки. 

Створимо, наприклад, клас TPoint, який міститиме координати 

точки і такі методи: засвічування, гасіння й переміщення точки. Опис 

класу TPoint має такий вигляд: 

 

class TPoint 

{ protected: 

int x,y; // Координати 

public: 

TPoint(int a, int b); // Ініціалізує поля координат 

числами а і b 

void On() // Рисує точку поточним 

кольором 

{Draw(getcolor());} 

void Off()   // Витирає точку - малює її кольором 

фону 

{Draw(getbkcolor());} virtual void Draw(int color)    // Рисує точку 

кольором color 

{putpixel(x, у, color);} 

// Переміщає точку на екрані на dx вправо і на dy вниз void Move(int dx, 

int dy); 

}; 

Функція TPoint створює екземпляр класу і заповнює його поля 

конкретними значеннями. Такий метод класу називається 

конструктором. Конструктор завжди має назву класу. Значення 

ключового слова virtual в описі методу Draw() буде пояснено нижче. 

Зазначимо, що значення полів класу бажано змінювати за 

допомогою методів. Наприклад, змінити розміщення точки можна за 

допомогою методу Move. 

Поза описом класу заголовок методу має такий вигляд: 

 

<назва класу>::<назва методу>(<список формальних 

параметрів>); 

 

Опишемо  методи створеного класу: 

 

TPoint::TPoint(int a, int b) 
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{ 

x = a; y = b; 

} void TPoint::Move(int dx, int dy) 

{ 

Off(); 

x+=dx; y+=dy; 

On(); 

} 

 

Змінну (об'єкт) класу оголошують аналогічно до інших класів: 

 

TPoint n(12,24), m(100,200); 

 

Метод класу викликають так: 

 

 

<назва об'єкта>.<назва методу>(<список фактичних параметрів>); 

 

Оголосити й використати екземпляр Point класу TPoint можна, 

наприклад, так: 

 

TPoint Point(50,50);  

Point.On();  

Point.Move(35, 70);  

Point.Of(); 

... 

 

або за допомогою динамічних змінних: 

TPoint* PointPtr = new Point(100,100);  

PointPtr->On();  

PointPtr->Move(35, 70);  

PointPtr->Off(); 

... 

Для класів визначений спеціальний метод operator, а саме: 

 

<тип>operator<символ>(<формальні параметри>) {<тіло 

методу>} 

 

У цьому разі як символ можна використовувати усі арифметичні 

операції, команду присвоєння, команди присвоєння, суміщені з 

арифметичними операціями та різні пари дужок, наприклад: operator+, 
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operator/=, operator=, operator() тощо. Правила опису власних 

оператор-методів аналогічні до правил створення звичайних функцій чи 

методів. 

Приклад 30.1. Використовуючи  клас  TPoint та  operator() 

нарисуйте 1000 точок, випадково розміщених на екрані. 

 

#include <graphics.h>  

#include <conio.h>  

#include <stdlib.h>  

class TPoint 

{ 

protected: int x, у; 

public: 

TPoint(int а = 0, int b = 0) 

{ 

x = а; у = b; 

}  

void On() 

{Draw(getcolor());}  

void Off() 

{Draw(getbkcolor());)  

virtual void Draw(int color) 

{putpixel(x, у, color);)  

TPoint& operator()(int i,int j) 

{ 

x = i,y = j;  

return *this;  

}  

}; 

void main() 

{ 

int gdriver = DETECT, gmode, errorcode; 

initgraph(&gdriver, &gmode,""); 

TPoint P; 

randomize(); 

for(int і = 0; і < 1000; і++) P(random(i), random(i) ).On(); 

getch(); 

closegraph(); 

} 
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У цій програмі для задання координат точки використовуємо 

operator(). Щоб можна було застосувати, наприклад команди 

P(30,80).On() або P(100,200).Off(), operator() має належати типу Tpoint.  

Тому в описі оператор-методу operator() використовуємо посилання 

TPoint&. Команда return має повертати екземпляр (значення змінної) 

типу TPoint. Оскільки на момент опису класу ім'я змінної цього класу 

невідоме, у C++ існує спеціальне ключове слово this - вказівник на  цю 

змінну. 

 

2. Наслідування. Наслідування здійснюється так: 

 

class <назва нащадка> : <специфікатор доступу 

успадковування>:<назва предка> 

{ 

<додані поля класу>; 

<декларації чи описи доданих і перевизначених методів>; 

} 

Для визначення можливості доступу до елементів похідного класу 

керуються наступною таблицею: 

 

Доступ у базовому 

класі 

Специфікатор 

доступу 

успадковування 

Доступ у похідному 

класі 

public public public 

private public Не доступний 

protected public protected 

public private Private 

Private private Не доступний 

Protected private Private 

Проілюструємо механізм успадковування створенням 

ієрархічного дерева інших класів - класів „коло", „лінія" і 

„прямокутник" (див. рис. 30.1). 

 
Рис. 30.1. Ієрархічне дерево класів 
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Клас TPoint вибрано батьківським, оскільки він має спільні 

властивості для всіх графічних класів: координати, методи засвічування, 

гасіння і руху, які будуть успадковані іншими класами. Коло 

визначається його центром (точкою) і радіусом (цілим числом). Тому 

клас TCircle як нащадок класу TPoint буде доповнений полем цілого 

типу r. Відрізок визначається одним кінцем (точкою) і зміщенням 

відносно нього другого кінця. Тому клас TLine доповнимо цілими 

полями ShiftX і ShiftY зміщень другого кінця відносно осей ОХ і OY. 

Клас TRect (прямокутник) аналогічний до класу TLine: протилежні 

вершини прямокутника задаються координатами точки і її зміщенням. 

Для усіх похідних класів реалізації методів On(), Off() та Move() будуть 

однаковими, тому перевизначати їх не потрібно. Конструктори та 

методи рисування усіх успадкованих класів різні. Тому їх необхідно 

перевизначати. 

Оголошення й реалізація класу TCircle має вигляд: 

 

class TCircle:public TPoint 

{ 

int r; // Радіус 

public: 

TCircle(int a, int b, int c); // Ініціалізує поля класу 

virtual void Draw(int color);     // Pucye коло кольором color 

}; 

TCircle::TCircle(int a, int b, int c):TPoint(a, b) 

{r = c;}  

void TCircle::Draw(int color) 

{ 

setcolor(color);  

circle(x, у, r);  

} 

 

В конструкторі TCircle відбувається виклик батьківського 

конструктора, який ініціалізує успадковані поля x і у. Оголошення класу 

TLine має такий вигляд: 

 

class TLine: public TPoint 

{ 

int ShiftX, ShiftY; // Зміщення другого кінця 

public: // (X1; Y1) і (X2; Y2) - координати 

кінців відрізка 

TLine (int X1, int Y1, int X2, int Y2); 
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virtual vold Draw(int color);     // Pucye відрізок кольором cotor 

}; 

 

3. Поліморфізм. Поліморфізм - це можливість використовувати 

однакові імена для методів різних класів. Наприклад, методи створення 

й рисування всіх побудованих класів мають однакові імена - Create i 

Draw, але кожний графічний клас реалізує їх по-різному. 

Розглянемо дію успадкованого методу On() класу ТСircle. 

Оскільки цей метод у TCircle не перевизначався, його реалізація 

береться з класу TPoint: 

 

TPoint::On() 

{Draw(getcolor());)        II викликає метод Draw() 

 

Дія методу On() залежить від реалізації методу Draw(). приклад, 

якщо Draw() малює коло, On() його засвічує поточним кольором. 

Перевизначати метод On() не треба, оскільки його реалізація  

справедлива  за умови,   що  успадкований  метод Draw() 

перевизначений. Описи цих методів були розміщені в батьківському 

класі TPoint. Згідно з прийнятим статичними (раннім) механізмом 

виклику функцій завжди виконуватиметься програмний код Draw() 

базового класу TPoint, а саме: 

 

TPoint::Draw(int color) 

{putpixel(x, y, color);} // Буде нарисована точка, а не 

коло 

 

Щоб уникнути цієї ситуації, в описі методу Draw() у базовому 

класі використовують службове слово virtual: virtual vold Draw(lnt 

color); 

У цьому випадку адреса виклику потрібного методу Draw() 

визначається лише на етапі виконання програми. Виклик батьківського 

методу On() класом TCircle веде до виклику вже перевизначеного 

методу Draw(): 

 

void TCirc!e::Draw(lnt color) 

{ 

setcolor(color); 

circle(x, у, r); // Буде нарисоване коло 

} 
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Цей механізм називають динамічним, або пізнім зв'язуванням, а 

метод Draw() - віртуальним методом. 

 

Приклад 2. Нарисувати десять концентричних кіл, які мають 

спільний центр посередині екрана. 

 

#include <graphics.h>  

#include <conio.h>  

class TPoint 

{ 

protected: int x,y; 

public: 

TPoint(int a, int b);  

void On() {Draw(getcolor());}  

void Off() {Draw(getbkcolor());}  

virtual void Draw(lnt color) {putplxel(x, у, color);} }; 

TPoint::TPoint(int a, int b) 

{x = а; у = b;)  

class TCircle: public TPoint 

{ 

int r; 

public: TCircle(int a, int b, int c); 

virtual vold Draw(int color); 

}; 

TCircle::TCircle(int a, int b, int c):TPoint(a, b) 

        {r = c;}  

void TCircle::Draw(int coior) 

{ 

setcolor(color);  

circle(x, у, r); 

}  

vold main() 

{ 

int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;  

initgraph(&gdriver, &gmode,"");  

for(int i = 10;i<=100;i+=10) 

{TCircle Circle(getmaxx()/2, getmaxy()/2, і); 

Circle.On();}  

getch();  

closegraph(); 

} 
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Переваги об'єктно-орієнтованого програмування найбільш 

відчутні під час створення складних і великих за обсягом програм. 

Класифікація функцій за ознакою належності до певного класу спрощує 

процес програмування й навігацію по тексту програми на етапі 

розробки. Завдяки наслідуванню і поліморфізму програмістові не 

потрібно описувати однотипні методи у похідних класах, дії яких 

однакові. 3 наведеного вище прикладу видно, що без використання ООП 

довелось би описувати методи руху Move(), засвічування On() та гасіння 

Off() окремо для кожного із класів TCircle, TLine і TRect, - а це зайвих 

дев'ять функцій. 

 

30.3. Опис лабораторного обладнання 

1. Персональний комп’ютер. 

2. Програмне забезпечення: Borland C++. 

30.4. Порядок виконання роботи 

1. Запустити середовище програмування Borland C++. 

2. Написати програму для малювання геометричних фігур згідно 

свого варіанту (додаток 30.1). 

Вимоги до програми: 

• Для малювання кожної геометричної фігури створити 

необхідний клас. 

• Кожен клас повинен мати поля даних, які визначають 

координати фігури, та методи для малювання, стирання, переміщення та 

зафарбування фігури певним кольором. 

3. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи. 

 

Вимоги до звіту 

  Звіт повинен включати в себе: 

• Титульний лист із зазначенням номеру варіанту 

• Мету роботи 

• Завдання 

• Текст програми 

• Результат виконання програми, скопійований з монітора 

комп‘ютера 

 

30.5. Контрольні запитання 

1. Що називають полями класу? 

2. Що називають методами класу? 

3. Якими властивостями володіють класи? 

4. Що таке наслідування класів? 

5. Що називають поліморфізмом методів?Додаток 1 
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Варіанти: 

№ 

Варіанта 
Завдання А Завдання Б 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    
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14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


