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ВСТУП 

 

Методичні вказівки містять інформацію для виконання лабораторних 

робіт з навчального курсу «Методи об’єктно-зорієнтованого програмування». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи об’єктно-

зорієнтованого програмування» є формування у студентів базових теоретичних 

понять, На яких ґрунтується навчальна дисципліни та ознайомлення з методами 

компонентно-зорієнтованого програмування як логічного продовження методів  

об’єктно-зорієнтованого програмування і використання цих методів щодо 

промислової розробки програм. 

Головною метою лабораторних робіт є набуття студентами практичного 

досвіду: 

 в об’єктно-орієнтованому програмуванні під час роботи з класами, 

абстрактними типами даних, об’єктами;  

 у розв’язані проблем керування пам’яттю, організації відносин між 

класами, укриття інформації;  

 у вмінні використовувати статичну типізацію та динамічне 

скріплення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати методи розробки програмного забезпечення; важливі аспекти 

розробки ПЗ; середовища компонентно-зорієнтованого програмування; 

 уміти використовувати методи розробки; використовувати робоче 

середовище розробки проекту; використовувати пакет функцій візуалізації та 

моделювання. 

Кожна лабораторна робота містить короткий теоретичний матеріал, 

приклади, забезпечені необхідними коментарями, порядок виконання 

лабораторної роботи та варіанти індивідуальних завдань.  
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1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 Метою лабораторних робіт є: 

 формування у студентів базових теоретичних понять, на яких грунтується 

навчальна дисципліна; 

 ознайомлення з методами, способами та засобами проектування і 

розробки об’єктно-зорієнтованого програмного забезпечення; 

 набуття студентами навичок роботи з інтегрованим середовищем 

розробки (IDE). 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити необхідний для виконання роботи теоретичний матеріал. 

2. Розробити алгоритм розвязання завдання. 

3. Провести розрахунки і дослідження на ЕОМ. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Теоретична частина.  

3. Постановка завдання та алгоритм його розв’язання. 

4. Скріншоти в середовищі розробки. 

Зауваження: Пункти 1–3 звіту повинні бути оформлені до початку 

виконання лабораторної роботи. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Базові типи даних. Класи оболонки 

Мета: ознайомитися з використанням типів на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Базові типи даних 

 Визначено вісім базових типів даних, розмір кожного з яких залишається 

незмінним незалежно від середовища. Беззнакових типів у Java не існує. 

Тип Розмір  

(біт) 

За 

замовчуванням 

Значення 

(діапазон або максимум) 

boolean 8 false true , false 

byte 8 0 128..127 

char 16 '\u0000' 0..65535 

short 16 0 32768..32767 

int 32 0 2147483648..2147483647 

long 64 0 922372036854775807L 

float 32 0.0f 3.40282347E+38 

double 64 0.0 1.797693134486231570E+308 

 

Літерали – це явно задані значення одного з допустимих типів, які 

можуть використовуватися в різних виразах мови. Цілочисельні літерали 

створюють значення типу int. Якщо необхідно визначити довгий літерал типу 

long, у кінці вказується символ L. Літерали з плаваючою точкою записуються 

у вигляді 1.918 або в експоненційній формі 0.112E-05 і відносяться до типу 

double. Якщо необхідно визначити літерал типу float, то в кінці слід додати 

символ F. Символьні літерали визначаються в апострофах ( 'a', '\ n' , '\ 141', '\ 

u005a'). Рядки беруться в подвійні апострофи і є об'єктами. Літералами 

вважаються булеві значення true і false, а також null – значення за 

замовчуванням для об'єктів. 

В арифметичних виразах автоматично виконуються розширювальні 

перетворення типу bytе → short → int → long → float → double. Java 
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автоматично розширює тип кожного byte або short операнда до int. Для 

звужувальних перетворень необхідно проводити явне перетворення виду (тип) 

значення. Наприклад: byte b = (byte) 35. 

Для перетворення базових типів один до одного застосовується операція 

(type), де як (type) використовується один із сумісних базових типів. Під час 

приведення типів даних меншої довжини до типів більшої довжини ніяких 

операцій проводити не потрібно. Слід звернути увагу на те, що операція 

присвоєння результатів арифметичних операцій для базових типів char, byte, 

short викликає помилку компіляції, оскільки під час обчислень відбувається 

перетворення до типу int, а Java не дозволяє присвоювати змінній значення 

довшого типу, якщо тільки це не є константи. Винятком є оператори інкремента, 

декремента і оператори + =, - =, * =, / =. 

Приклад 1 

//Типи данних і операції над ними: TypeByte.java 

public class TypeByte { 

private static int j; 

public static void main(String[] args) { 

 int i = 3; 

 byte b = 1; 

 b1 = 1 + 2; 

 //b = b1 + 1; //помилка приведення типів 

 b = (byte)(b1 + 1); //0 

 show(b); 

 //b = -b; // помилка приведення типів 

 b = (byte)-b; //1 

 show(b); 

 //b = +b1; // помилка приведення типів 

 b = (byte)+b1; //2 

show(b); 

 b1 *= 2; //3 

show(b1); 

 b1++; //4 

 show(b1); 

//b = i; // помилка приведення типів 

b = (byte)i; //5 
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show(b); 

b += i++; //працює!!!  //6 

show(b); 

float f = 1.1f; 

 b /= f; //працює!!!  //7 

 show(b);   } 

static void show(byte b){ 

 System.out.println(j + " res=" + b); 

 j++;   }  

} 

Змінні базових типів, оголошені як члени класу, зберігають нульові 

значення, відповідні своїм типам. Якщо змінні оголошені як локальні змінні в 

методі, то перед використанням вони обов'язково повинні бути 

проініціалізовані. 

Класи оболонки 

Окрім базових типів даних, широко використовуються відповідні класи 

(wrapper класи, рис.2.1): Boolean, Character, Integer, Byte, Short, 

Long, Float, Double. 

 

Рисунок 2.1 – Класи оболонки 

 

Об'єкти цих класів являють собою посилання на ділянки динамічної 

пам'яті, у якій зберігаються їх значення, і є класами оболонками для значень 
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базових типів. Об'єкти класів оболонок не можуть брати участі в арифметичних 

операціях і за замовчуванням отримують значення null. 

Для приведення об'єктів до іншого типу використовуються методи 

valueOf(), toString() та ін. Об'єкти класу можуть бути перетворені до 

базового типу методами intValue(), digit(), longValue() та ін. 

Однак, клас Character не успадковується від Number, оскільки цьому 

класу немає необхідності підтримувати інтерфейс класів, призначених для 

зберігання результатів арифметичних операцій. Клас Character має цілий 

ряд специфічних методів для обробки символьної інформації. У класу 

Character, на відміну від інших класів оболонок, не існує конструктора з 

параметром типу String. 

Приклад 2 

//Перетворення типів даних: Types.java  

public class Types { 

public static void main(String[] args) { 

 Float f = new Float(10.01); //double в Float 

 String s1 = Float.toString(0f); //float в String 

 String s2 = String.valueOf(f); //Float в String 

 Byte b = Byte.valueOf("120"); //String в Byte  

 double d = b.doubleValue(); // Byte в double 

 short s = (short) d; // double в short  

 Character ch = new Character('3'); 

/*Character в int */   

int i = Character.digit(ch.charValue(), 10);  

 System.out.println("s1=" + s1 + ", s2=" + s2); 

 System.out.print("b="+b+",s="+s+",d="+d+",i="+i);  } 

} 

Методи виду byteValue(), intValue() і ін., визначені в усіх 

об'єктних типів, перетворюють значення об'єктного типу даних до базового 

типу. Статичні методи getNumericValue (char ch) або digit (char 

ch, int radix) перетворюють символ до відповідного цілочисельного 

значення в заданій системі числення. Java має два класи для роботи з 
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високоточною арифметикою: BigInteger і BigDecimal, які підтримують 

цілі числа і числа з фіксованою точкою довільної точності. 

Рядок в Java є об'єктом класу String. Під час роботи з рядками можна 

використовувати перезавантажувальну операцію "+" об'єднання рядків, а також 

методи класу String. Строкові константи беруться в подвійні лапки і не 

закінчуються символом '\ 0', це не ASCII-рядки, а масиви символів. 

Класи оболонки в J2SE 5.0 

Суттєвих відмінностей між базовими типами і класами оболонками зараз 

менше. Тепер дозволено участь об'єктів в арифметичних операціях, у тому 

числі за участю базових типів: 

Integer j = new Integer(1); 

Integer k = ++j; 

int i = 2; 

k = i + j + k; 

Для ініціалізації об’єкта класу оболонки значенням базового типу 

перетворення типів необхідно вказувати явно, тобто код 

Float f = 1; 

викликає помилку компіляції. 

Оператори 

Операції над цілими числами: +, -, *,%, /, ++, - і бітові операції &, |, ^, ~ 

аналогічні операціям більшості мов програмування. Ділення на нуль 

цілочисельного типу викликає виняткову ситуацію, переповнення не 

контролюється. 

До операторів належить також оператор визначення належності типу 

instanceof, оператор [ ] і тернарний оператор ?: (if-then-else). Логічні 

операції виконуються над значеннями типу boolean (true або false).  

Оператор instanceof повертає значення true, якщо об’єкт є 

екземпляром цього класу, наприклад:  

Font obj = new Font("Courier", 1, 18); 

if (obj instanceof java.awt.Font) {/*оператори*/} 
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Оператори керування  

Оператор if дозволяє умовне виконання оператора або умовний вибір 

двох операторів, виконуючи один чи другий, але не обидва одночасно. 

if (boolexp) { /*оператори*/} 

else { /*оператори*/ }//може не бути 

Цикли: 

1. while (boolexpr) { /*оператори*/ } 

2. do { /*оператори*/ } 

    while (boolexp); 

3. for(exp1; boolexp; exp3){ /*оператори*/ } 

Цикли виконуються, поки булевий вираз boolexp рівний true.  

Оператор switch передає керування одному з декількох операторів, 

залежно від значення виразу.  

switch(exp) { 

case exp1:/*оператори, якщо exp==exp1*/   

break; 

case exp2:/* оператори, якщо exp==exp2*/   

break; 

default: /* оператори Java */   

} 

У разі збігу умов виду exp==exp1 виконуються підряд усі блоки 

операторів, доки не зустрінеться оператор break. 

Приклад 3 

//Вихід за цикл, відмічений OUT: DemoLabel.java 

public class DemoLabel { 

public static void main(String[] a) { 

 int j = -3; 

 OUT: while (j < 10) { 

 if (j == 0) 

  break OUT; 

 else { 

  j++; 

  System.out.println(j); 

  }  } 
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 System.out.println("end"); 

 } } 

Цикл for в J2SE 5.0 

В операторі for передбачено місця для всіх чотирьох частин циклу.  

 for (ініціалізація; завершення; ітерація) тіло;  

Будь-який цикл, записаний за допомогою оператора for, можна записати 

у вигляді циклу while, і навпаки. Якщо початкові умови такі, що з входом у 

цикл умова завершення не виконана, то оператори тіла та ітерації не 

виконуються жодного разу. У канонічній формі циклу for відбувається 

збільшення цілого значення лічильника з мінімального значення до певної 

межі. 

З'явилася можливість під час роботи з масивами і колекціями отримувати 

доступ до їхніх елементів без використання індексів або ітераторів. 

int [] array = {1, 3, 5, 11}; 

for (int i: array) 

System.out.print ( "" + i); 

Водночас час змінити значення елементів масиву за допомогою такого 

циклу не можна. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Оформити звіт про виконання роботи. 

3. Відповісти на питання з розділу «Контрольні питання». 

Контрольні питання 

1. Які базові типи даних визначено в NetBeans? 

2. До якого типу даних Java автоматично розширює тип кожного byte 

або short операнда? 

3. Коли застосовується операція (type)? 

4. Оператор визначення належності типу. 

Література: [2–4, 5]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Класи та відносини 

Мета: ознайомитися з використанням класів на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Класи визначають структуру і поведінку деякого набору елементів 

предметної галузі, для якої розробляється програмна модель. 

Класом називається опис сукупності об'єктів із загальними атрибутами, 

методами, відносинами та семантикою. Кожен клас має своє ім'я, що відрізняє 

його від інших класів, і відноситься до певного пакета. Ім'я класу в пакеті 

повинно бути унікальним. Класи дозволяють розбити поведінку складних 

систем на просту взаємодію взаємопов'язаних об'єктів. 

Для проектування системи необхідно не тільки ідентифікувати сутності, 

але і вказати, як вони співвідносяться одна з одною. Відносинами називається 

зв'язок між класами. В об'єктно-орієнтованому проектуванні особливе значення 

мають чотири типи відносин: залежності, узагальнення, асоціації та реалізації. 

Залежністю (Dependency) називається відношення використання, що 

визначає, що зміна стану об'єкта одного класу може вплинути на об'єкт іншого 

класу, який його використовує, причому зворотне загалом неправильно. 

Залежність застосовують тоді, коли екземпляр одного класу використовує 

екземпляр іншого, наприклад як параметр методу. 

Узагальнення (Generalization) означає, що об'єкти підкласу можуть 

використовуватися всюди, де зустрічаються об'єкти суперкласу, але ні в якому 

разі не навпаки. Підклас успадковує властивості батька (атрибути і методи). 

Ідентифікація суперкласів і підкласів здійснюється з використанням моделі 

предметної галузі. 

Підклас створюється, якщо: 

 він має додаткові атрибути, що цікавлять розробника; 

 він має додаткові асоціації, що цікавлять розробника; 
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 йому відповідає поняття, кероване, яке обробляється, що реагує або 

використовується у спосіб, відмінний від способу, визначеного суперкласом 

або іншими підкласами; 

 він надає об'єкту поведінку, яка відмінна від поведінки, що визначається 

суперкласом або іншими підкласами. 

Реалізацією (Realization) називається відношення між класифікаторами 

(класами, інтерфейсами), за якого один з них описує контракт (інтерфейс суті), 

а інший гарантує його виконання. 

Асоціації (Association) показують, що об'єкти одного класу пов'язані з 

об'єктами іншого класу і відображають певні відносини між ними. У такому 

разі можна переміщатися від об'єктів одного класу до об'єктів іншого. 

Агрегація – асоціація, що моделює взаємозв'язок "частина / ціле" між класами, 

які водночас можуть бути рівноправними. Обидва класи при цьому 

перебувають на одному концептуальному рівні, і жоден з них не важливіший за 

інший. 

Змінні класу і константи 

Дані – члени класу, які називаються полями або змінними класу, 

оголошуються в класі так: cпеціфікатор тип ім'я; 

У мові Java можуть використовуватися змінні класу, оголошені один раз для 

всього класу зі специфікатором static і однакові для всіх екземплярів класу, або 

змінні екземпляра, створювані для кожного екземпляра класу. Змінні оголошуються 

зі специфікаторами доступу public, private, protected або за 

замовчуванням без специфікатора. Змінні зі специфікатором final є константами. 

Оголосити і проініціалізувати значення змінних класу і локальних 

змінних методу, а також параметри методу можна так. 

Приклад 1 

/* Типи атрибутів і змінних: MyClass.java */ 

class MyClass { 

  int x; // змінна екземпляра класу 

  int y = 2; // змінна екземпляра класу 

  final int YEAR = 2003; // константа 



 15 

  static int bonus; // змінна класу 

  static int b = 1; // змінна класу 

  void init (int z) {// параметр методу 

  z = 3; // переініціалізація 

  int a; // локальна змінна методу 

  a = 4; // ініціалізація 

  }   } 

Обмеження доступу 

Java надає кілька рівнів захисту, що забезпечують можливість настроювання 

області видимості даних і методів. Через наявність пакетів Java повинна вміти 

працювати з чотирма категоріями видимості між елементами класів: 

- класи і підкласи в тому ж пакеті (за замовчуванням); 

- незалежні класи (private); 

- підкласи в поточному та інших пакетах (protected); 

- класи, які не є підкласами і не належать до того ж пакета (public). 

Конструктор – це метод, який автоматично викликається зі створенням 

об'єкта класу і виконує дії з ініціалізації об'єкта. Конструктор має те ж ім'я, що і 

клас; викликається не по імені, а тільки разом з ключовим словом new під час 

створення екземпляра класу. Конструктор не повертає значення, але може мати 

параметри і бути перезавантажуваним. 

Деструктори в мові Java не використовуються, об'єкти знищуються 

збиральником сміття після припинення їх використання. Аналогом 

деструкторів є методи finalize(). Середовище виконання мови Java 

викликатиме їх кожен раз, коли збирач сміття буде знищувати об'єкти цього 

класу, яким не відповідає жодне посилання. 

Якщо конструктор в класі не визначений, Java надає конструктор за 

замовчуванням, який ініціалізує об'єкт значеннями за замовчуванням. Якщо ж 

конструктор з параметрами визначено, то конструктор за замовчуванням є 

недоступним і для його виклику необхідно явне оголошення такого конструктора. 
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У наступному прикладі оголошений клас Locate з двома полями 

(атрибутами), конструктором і методами для ініціалізації і вилучення значень 

атрибутів. 

Приклад 2 

/* Обчислення відстані між точками: Distance.java */ 

class Locate { 

private double x, y; /* За замовчуванням x = 0 і y = 0 */ 

  public Locate() { 

x = 1; 

y = 1; } 

  public void setX(double a) { x = a; } 

  void setY(double b) {/* видимість за умовчанням */ 

y = b; } 

  public double getX() { return x; } 

  public double getY() { return y; } } 

public class Distance { 

public static void main (String [] args) { 

// локальні змінні не є членами класу 

Locate t1 = new Locate(); 

Locate t2 = new Locate(); 

double dx, dy, distance; 

t1.setX(5); 

t1.setY(10); 

t2.setX(2); 

t2.setY(6); 

dx = t1.getX() - t2.getX(); 

dy = t1.getY() - t2.getY(); 

/* Обчислення відстані */ 

distance = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy); 

// distance = Math.hypot(dx, dy); // java 5.0 

System.out.print("відстань дорівнює:" + distance); 

} } 

Логічні блоки 

Для описання класу можуть бути використані логічні блоки. Логічним 

блоком називається код, що вкладений у фігурні дужки і не належить жодному 

методу поточного класу. 

{/ * Код * /} 
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Логічні блоки найчастіше використовуються як ініціалізатори полів, але 

можуть містити виклики методів як поточного класу, так і тих, що не належать 

йому. Під час створення об'єкта класу вони викликаються послідовно, у 

порядку розміщення, разом з ініціалізацією полів як проста послідовність 

операторів, і тільки після виконання останнього блока буде викликаний 

конструктор класу. 

Методи 

За допомогою шаблонів можна створювати родові (generic) класи і 

методи. 

Приклад класу-шаблона з двома параметрами: 

class MyTempl <T1, T2> { 

T1 value1; 

T2 value2; 

} 

Тут T1, Т2 – фіктивні типи, які використовуються для оголошення 

атрибутів класу. Компілятор замінить усі фіктивні типи на реальні і створить 

відповідний їм об'єкт. Об'єкт класу MyTempl можна створити, наприклад, так: 

MyTempl <Integer, Byte> ob = 

new MyTempl <Integer, Byte> (); 

Можна ввести обмеження на використовувані типи за допомогою такого 

оголошення класу: 

class MyTemplExt <T extends Number> { T value; } 

Такий запис говорить про те, що як типу Т дозволено застосовувати 

тільки класи, які є спадкоємцями класу Number. 

Як параметри класів заборонено застосовувати базові типи. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Розв’язати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Відповісти на питання з розділу «Контрольні питання». 
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Варіанти завдань 

Створити описані нижче класи. Визначити конструктор і методи set(), 

get(), show(). Визначити додатково будь-який метод для кожного класу. 

Реалізувати клас в консольному додатку. Задати критерій вибору даних і 

вивести ці дані на консоль. 

1. Student: id, Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, 

телефон, факультет, курс. 

2. Customer: id, Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер кредитної 

картки, номер банківського рахунку. 

3. Patient: id, Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон, номер медичної 

карти, діагноз. 

4. Abiturient: id, Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон, оцінки. 

5. BOOK: id, назва, автор(и), видавництво, кількість сторінок, ціна, 

обкладинка. 

6. House: id, номер, адреса, тип будівлі, кількість поверхів, кількість 

квартир, термін експлуатації. 

7. Phone: id, Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер кредитної картки, 

дебет, кредит. 

8. Car: id, марка, модель, рік випуску, колір, ціна, реєстраційний номер. 

9. Product (Товар): id, найменування, UPC, виробник, ціна, термін 

зберігання, кількість. 

Контрольні питання 

1. Що називається класом у Java? 

2. Зв’язки між класами. 

3. Категорії видимості між елементами класів. 

4. Що являє собою конструктор і деструктор? 

5. Що називають логічними блоками? 

 Література: [1, 4, 7]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Класи, спадкоємність і відносини 

Мета: ознайомитися із використанням успадкування та перевизначення 

на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Здатність Java робити вибір методу, виходячи з типу часу виконання, 

називається динамічним поліморфізмом. Пошук методу відбувається спочатку в 

цьому класі, потім у суперкласі, доки метод не буде знайдений або не досягнуто 

Object – суперклас для всіх класів. 

Оператор instanceof діє в цій ситуації аналогічно. Результатом дії 

буде істина, якщо об'єкт є об'єктом одного з підкласів класу, на належність до 

якого перевіряється цей об'єкт, але не навпаки. Перевірка на належність об'єкта 

до класу Object завжди дасть істину як результат. Результат застосування 

цього оператора по відношенню до null завжди брехня, тому що null можна 

зарахувати до будь-якого типу. Водночас літерал null можна передавати в 

методи за посиланням на будь-який об'єктний тип і використовувати як 

значення, що повертається. 

Зазначимо, що статичні методи можуть бути перевизначені в підкласі, але 

не можуть бути поліморфними, оскільки їх виклик не стосується об'єктів. 

Повне ім'я методу містить його ім'я, значення, що повертається, і 

параметри. Якщо два методи з однаковими іменами знаходяться в одному класі, 

списки параметрів повинні відрізнятися. Такі методи є перезавантажуваними 

(overload). Якщо метод підкласу збігається з методом суперкласу, то метод 

підкласу перевизначає (overriden) метод суперкласу.  

Перевизначення методів є основою концепції динамічного зв'язування, 

що реалізує поліморфізм. Якщо перевизначений метод викликається через 

посилання суперкласу, Java визначає, яку версію методу викликати, 

ґрунтуючись на типі об'єкта, на який є посилання. Отже, тип об'єкта визначає 

версію методу на етапі виконання.  
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Перезавантаження методів 

Метод називається перезавантаженим, якщо існує декілька його версій з 

однаковим ім'ям, але з різним набором параметрів. Перезавантаження може 

обмежуватися одним класом або декількома класами, але обов'язково 

знаходяться в одному ланцюжку спадкування. Під час виклику 

перезавантажених методів слід уникати ситуацій, коли компілятор буде не в 

змозі вибрати той чи інший метод, як, наприклад, у прикладі. 

Приклад 1 

// Виклик перезавантаженого методу: DemoCD.java 

class ClassC {} 

class ClassD extends ClassC {} 

public class DemoCD { 

 static void show (ClassC obj1, ClassD obj2) { 

 System.out.println("перший метод show(ClassC,ClassD)");} 

 static void show (ClassD obj1, ClassC obj2) { 

 System.out.println("другий метод show(ClassD,ClassC)");} 

 static void show (Object obj1, Object obj2) { 

 System.out.println("третій метод show(Object,Object)");} 

 public static void main (String [] args) { 

  ClassC c = new ClassC (); 

  ClassD d = new ClassD (); 

  Object ob = new Object (); 

  show (c, d); // 1_перший метод 

  show (d, c); // 2_другий метод 

  show (c, c); // 3_третій метод 

// show (d, d); // 4_помилка компіляції 

  show (ob, ob); // 5_третій метод 

  show (c, ob); // 6_третій метод 

  show (ob, d); // 7_третій метод 

  } } 

У першому, другому і п'ятому випадках параметри, що передаються в 

метод show(), повністю збігаються з параметрами під час оголошення методу. 

У третьому випадку перший і другий методи не можна використовувати, 

оскільки одним з параметрів цих методів є об'єкт класу ClassD, а визначення 

методу, що викликається, йде вгору по ланцюжку спадкування для параметрів, 
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тому в даному випадку буде викликаний метод з параметрами типу Object. 

Аналогічна ситуація виникає в шостому і сьомому випадках. У четвертому 

випадку обидва перших методи show() однаково підходять для виклику, тому 

виникне помилка компіляції. 

У наступному прикладі екземпляр підкласу створюється за допомогою 

new, посилання на нього передається об'єкту суперкласу. З викликом із 

суперкласу відповідно викликається метод підкласу. 

Приклад 2 

// Динамічний виклик методу: Dispatch.java 

class A { 

 void myMethod() { System.out.println("метод класу А"); } 

 void myMethod(int i) { System.out.println("метод класу А 

з аргументом"); } } 

class B extends A { 

 void myMethod(int i) { System.out.println("метод класу В 

з аргументом"); } } 

public class C extends B {System.out.println("клас C"); } 

 void myMethod() {System.out.println("метод класу С");} } 

public class Dispatch { 

 public static void main (String [] args) { 

  A obj1 = new B(); 

  obj1.myMethod(); 

  A obj2 = new C(); 

  obj2.myMethod(); 

  obj2.myMethod(10);  } } 

 

З першим зверненням викликається метод myMethod() з класу A як 

успадкований. З другим зверненням викликається метод myMethod() з класу 

C як перевизначений. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Розв’язати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Відповісти на питання з розділу «Контрольні питання». 
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Варіанти завдань 

Реалізувати агрегування. Зі створенням класу клас, що агрегується, 

оголошується як атрибут. 

1. Створити об'єкт класу «Рядок», використовуючи класи «Слово», 

«Символ». 

2. Створити об'єкт класу «Абзац», використовуючи клас «Рядок». 

3. Створити об'єкт класу «Сторінка», використовуючи клас «Абзац». 

4. Створити об'єкт класу «Текст», використовуючи класи «Сторінка», 

«Слово». 

5. Створити об'єкт класу «Абзац», використовуючи клас «Слово». 

6. Створити об'єкт класу «Сторінка», використовуючи клас «Слово». 

7. Створити об'єкт класу «Сторінка», використовуючи класи «Рядок», 

«Слово». 

8. Створити об'єкт класу «Текст», використовуючи клас «Абзац». 

Реалізувати агрегування для зазначених класів зі створенням методів у 

відповідних специфіках класів. 

1. Fraction  ComplexFracion. 

2. Complex  ComplexPolynom. 

3. Fraction  FracionArray. 

4. Fraction  FracionPolynom. 

5. Complex  ComplexArray. 

6. Complex  ComplexFraction. 

7. Polynom  ComplexPolynom. 

8. Polynom  FractionPolynom. 

Контрольні питання 

1. Що називається динамічним поліморфізмом? 

2. Принцип дії оператора instanceof. 

3. Які методи є перезавантажуваними? 

4. Як визначається версія методу на етапі виконання? 

 Література: [3, 5, 6]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Абстрактні класи та методи. Інтерфейси 

Мета: ознайомитися з абстрактними класами на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Абстрактні класи оголошуються з ключовим словом abstract і містять 

оголошення абстрактних методів, які не реалізовані в цих класах, а будуть 

реалізовані в підкласах. Об'єкти таких класів створити не можна, але можна 

створити об'єкти підкласів, які реалізують ці методи. Абстрактні класи можуть 

містити і повністю реалізовані методи. 

Приклад 1 

/* Абстрактні методи і класи: AbstractDemo.java */ 

abstract class Square { 

   abstract int squareIt(int i); // абстрактний метод 

   public void show() { 

System.out.println("звичайний метод");  } 

} 

// squareIt() повинен бути реалізований підкласом Square 

class SquareReal extends Square { 

   public int squareIt int i) { 

return i*i;  } 

} 

public class AbstractDemo { 

   public static void main (String [] args) { 

// Square ob1 = new Square(); не можна створити об'єкт! 

     Square ob2 = new SquareReal(); 

     System.out.println("10 в квадраті дорівнює" + 

ob2.squareIt (10)); 

ob2.show ();   

} 

} 

Посилання на абстрактний суперклас ob2 ініціалізуємо об'єктом 

підкласу, у якому реалізовані всі абстрактні методи суперкласу. Реалізовані 

методи суперкласу викликаються за допомогою цього посилання. За 

допомогою цього посилання викликаються звичайні реалізовані методи 

абстрактного класу, якщо вони не перевизначені в підкласі. 
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Інтерфейси 

Інтерфейси являють собою повністю абстрактні класи: жоден з 

оголошених методів не може бути реалізований. Усі оголошені методи 

автоматично трактуються як public і abstract, а всі атрибути – як public, 

static і final. Кожен інтерфейс може бути реалізований одним або 

декількома класами. Клас може реалізовувати будь-яка кількість інтерфейсів, 

що вказуються після ключового слова implements, що доповнює визначення 

класу. На безлічі інтерфейсів також визначена ієрархія за наслідуванням, але 

вона не має відношення до ієрархії класів. У мові Java інтерфейси забезпечують 

більшу частину тієї функціональності, яка в C ++ подається за допомогою 

механізму множинного наслідування. Визначення інтерфейсу має вигляд: 

[Public] interface ім'я [extends I1, I2, ..., IN]  

{/* реалізація */} 

Реалізація інтерфейсів класом може мати вигляд: 

[Доступ] class ім'я_класу implements I1, I2, ..., IN  

{/* реалізація класу */} 

Тут I1, I2, ..., IN перелік використовуваних інтерфейсів. Клас, 

який реалізує інтерфейс, повинен надати повну реалізацію всіх методів, 

оголошених в інтерфейсі. Окрім того, цей клас може оголошувати свої власні 

методи. Якщо клас розширює інтерфейс, але повністю не реалізує його методи, 

то він повинен бути оголошений як abstract. 

Приклад 2 

/* Інтерфейс і його реалізації: InterfacesDemo.java */ 

interface Auto { 

 String getMark(); // оголошення методів 

 String getPassangers(); 

 String getWheels();  } 

class Bus implements Auto {// реалізація інтерфейсу 

   public String getMark() {return "Mercedes";} 

   public String getPassangers() {return "90 осіб";} 

   public String getWheels() {return "6 коліс";}  } 

class Car implements Auto { 
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   public String getMark() {return "BMW";} 

   public String getPassangers() {return "5 чоловік";} 

   public String getWheels() {return "4 колеса"; 

}   

   } 

// метод getWheels() в наступному абстрактному класі не 

реалізований 

abstract class Truck implements Auto { 

   public String getMark() {return "Renault";} 

   public String getWheels() {return "24 колеса";}  } 

public class InterfacesDemo { 

 public static void main (String [] args) { 

  Car c = new Car(); 

  Bus b = new Bus(); 

  printFeatures(c); 

  printFeatures(b);  } 

public static void printFeatures(Auto f) { 

 System.out.println("марка:"+f.getMark() + "місткість:" + 

 f.getPassangers()+"кількість коліс:"+f.getWheels());   

 } 

} 

Клас InterfacesDemo містить метод printFeatures(), який 

викликає методи того об'єкта, який передається йому як параметр. Спочатку 

йому передається об'єкт, відповідний легковому автомобілю, потім автобусу. 

Як метод printFeatures() може обробляти об'єкти двох різних класів? Усе 

залежить від типу переданого цим методом аргументу – класу, що реалізовує 

інтерфейс Auto. Викликати, однак, можна тільки ті методи, які були оголошені 

в інтерфейсі. 

У наступному прикладі оголошується об'єктне посилання, яке 

використовує інтерфейсний тип. У такій змінній можна зберігати примірник 

будь-якого класу, який реалізує оголошений інтерфейс. Якщо викликається 

метод через таке посилання, то буде викликатися його правильна версія, 

заснована на поточному екземплярі. Виконуваний метод розшукується 

динамічно під час виконання, що дозволяє створювати класи пізніше коду, який 

викликає їх методи. 
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Приклад 3 

// Динамічний виклик методів: TestCall.java 

interface Call { 

int NUMBER = 10; // final за замовчуванням 

} 

interface Callback extends Call { 

void callB(); /* Abstract за замовчуванням */ 

// int i; // помилка, якщо немає ініціалізації 

// void method() {/* код */} // помилка, тому що 

абстрактний метод не може мати тіла! 

} 

class Client implements Callback { 

   public void callB() { 

  System.out.println("метод callB() викликаний зі 

значенням =" + NUMBER); 

} 

} 

class XClient implements Callback { 

   public void callB () { 

     System.out.print ( "інша версія методу callВ ():"); 

     System.out.println ( "NUMBER в квадраті =" + (NUMBER 

* NUMBER)); 

   } 

} 

public class TestCall { 

     public static void main (String [] args) { 

       Callback c = new Client (); // посилання на 

інтерфейсний тип 

  Client cl = new Client (); 

       XClient ob = new XClient (); 

   c.callB (); 

   c = ob; // присвоюється посилання на інший об'єкт 

   c.callB (); 

   // cl = ob; // помилка! різні гілки успадкування 

   } 

} 

Окрім того, що не можна присвоювати значення посилань, що 

знаходяться в різних ланцюжках наслідування, з цієї ж причини помилку 

викличе операція типу Client cl = new XClient(); 
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Порядок виконання роботи 

1. Перевірити роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Розв’язати завдання згідно зі своїм варіантом. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Відповісти на питання з розділу «Контрольні питання». 

Варіанти завдань 

1. Створити абстрактний клас Книга (Шифр, Автор, Назва, Рік, 

видавництво) і похідні від нього класи Довідник і Енциклопедія. 

Використовуючи віртуальний метод showBook(), реалізувати поліморфізм. 

Реалізувати інтерфейси і наслідування для таких класів. 

2. interface Abiturient  abstract class Student  class  Student Of Faculty. 

3. interface Робітник  class Інженер  class  Керівник. 

4. interface Учбовий Заклад  class Коледж  class  Університет. 

5. interface Споруда  abstract class Громадська Споруда  class Театр. 

6. interface Mobile  abstract class Siemens Mobile  class Model. 

7. interface Корабель  abstract class Військовий Корабель  class 

Авіаносець. 

8. interface Лікар  class Хірург  class Нейрохірург. 

9. interface Корабель  class Грузовий Корабель  class Танкер. 

10. interface Диск  abstract class Директорія  class Файл. 

Контрольні питання 

1. Оголошення абстрактних класів. 

2. Що являє собою інтерфейс? 

3. Як реалізується інтерфейс класом? 

4. Як повинен бути оголошений клас, якщо клвінас розширює інтерфейс, 

але повністю не реалізує його методи? 

  Література: [1, 3, 5]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Пакети 

Мета: ознайомитися з використанням пакетів на прикладах. 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-який клас Java відноситься до певного пакета, який може бути 

неіменованим. Оператор package, що поміщається на початку вихідного 

програмного файлу, визначає іменований пакет, тобто область у просторі імен 

класів, де визначаються імена класів, що містяться в цьому файлі. Наприклад: 

package com; 

Усередині зазначеної області можна виділити підобласті: 

package com.mypack; 

Дія оператора package аналогічна дії оголошення директорії на імена 

файлів. При цьому до імені класу потрібно додавати ім'я пакета, до якого 

відноситься даний клас. Для забезпечення можливості використання коротких 

імен класів, поміщених в інші пакети, використовується оператор import. 

Наведемо загальну форму вихідного файлу, що містить код Java: 

одиночний оператор package (необов'язковий); 

будь-яка кількість операторів import (необов'язкові); 

одиночне оголошення відкритого (public) класу {/* код */} 

(необов'язковий) 

будь-яка кількість класів пакета (необов'язкові){/*код*/} 

Кожен клас належить деякому пакету і додається в пакет для компіляції. 

Для додавання класу в якийсь пакет вказується цей пакет після слова package. 

Приклад 1 

// Найпростіший пакет: Items.java 

package com.mypack; 

public class Items { 

private String name; 

public double price; 

int count; 

public Items(String n, double p, int c) { 

 name = n; 
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 price = p; 

 count = c;  } 

public void show() { 

   if (count == 0) 

System.out.print(name + "- >> в продажу відсутній"); 

   else 

System.out.println(name+":$"+price+"Кількість"+count); }} 

Файл починається з оголошення того, що цей клас належить пакету 

com.mypack. Це означає, що файл Items.java знаходиться в каталозі 

mypack, який, у свою чергу, знаходиться в каталозі com. Не можна 

перейменовувати пакет, не перейменувавши каталог, у якому зберігаються його 

класи. Щоб отримати доступ до класу з іншого пакета, під час використання 

перед ім'ям класу вказується ім'я пакета: com.mypack.Items. Щоб уникнути 

таких довгих імен, використовується ключове слово import. Наприклад: 

import com.mypack.Items; 

або 

import com.mypack. *; 

У другому варіанті імпортується весь пакет. Доступ до класу з іншого 

пакета можна здійснити так. 

Приклад 2 

// Доступ до пакета: ViewItems.java 

package first; 

import com.mypack.Items; 

public class ViewItems { 

 public static void main (String [] args) { 

   Items current[] = new Items[3]; 

   current [0] = new Items("Хліб", 500.07, 100); 

   current [1] = new Items("Молоко", 650.1, 0); 

   current [2] = new Items("Кефір", 670.0, 25); 

   for (int i = 0; i <3; i ++) current[i].show();  }   

} 

Якщо пакет не існує, він створюється під час першої компіляції, якщо 

пакет не вказано, клас додається в пакет без імені (unnamed). 
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Якщо JDK встановлена в директорії (для Windows) c:\j2sdk1.4.2, то 

каталог, який компілятор Java розглядатиме як кореневий для ієрархії пакетів, 

можна задавати за допомогою змінного навколишнього середовища 

СLASSPATH у вигляді: 

set СLASSPATH = .; c:\j2sdk1.4.2\src.zip 

Змінній задано ще одне значення «.» для використання поточної директорії, 

наприклад С:\temp, як робочу для зберігання своїх власних додатків. 

Щоб можна було викликати сам компілятор та інші виконувані програми, 

змінну PATH потрібно проініціалізувати у вигляді: 

set PATH = c:\j2sdk1.4.2\bin 

Цей шлях указує на місце розташування файлів javac.exe і java.exe. 

Статичний імпорт в J2SE 5.0 

Константи і статичні методи класу можна використовувати без 

зазначення належності до класу, якщо застосувати статичний імпорт, як це 

показано в наступному прикладі. 

Приклад 3 

// Статичний імпорт: ImportDemo.java 

import static java.lang.Math.*; 

public class ImportDemo { 

public static void main (String [] args) { 

double radius = 3; 

System.out.println(2 * PI * radius); 

System.out.println(floor(cos(PI)));  }   

} 

 

Якщо необхідно отримати доступ тільки до однієї константи класу, 

наприклад Math.PI, або інтерфейсу, то статичний імпорт виконується в 

такому вигляді: 

import static java.lang.Math.PI; 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірте роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання. 
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3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Дати відповіді на питання, які знаходяться в розділі «Контрольні 

питання». 

Завдання 

Приклад демонструє використання всіх комбінацій модифікаторів 

керування доступом. Він містить два пакети і п'ять класів. До того ж класи двох 

різних пакетів повинні зберігатися в каталогах, імена яких збігаються з іменами 

відповідних пакетів, у даному випадку p1 і р2. 

Вихідний файл першого пакета визначає три класи Protection, 

Derived і SamePackage. Перший клас визначає чотири змінні типу int – по 

одній в кожному з допустимих режимів захисту доступу. Змінна n оголошена із 

рівнем захисту, використаним за замовчуванням, npri– як private, npro – 

protected, a npub – public. 

У цьому прикладі всі інші класи будуть робити спробу звернення до 

змінних екземпляра цього класу. Рядки, компіляція яких неможлива через 

порушення правил доступу, оформлені у вигляді коментарів. Перед кожним з 

цих рядків поміщений коментар із зазначенням точок програми, з яких був би 

можливий доступ до цього рівня захисту. 

Другий клас, Derived, – підклас класу Protection цього ж пакета 

p1. Він надає класу Derived доступ до всіх змінним класу Protection, 

окрім змінної npri, оголошеної як private. Третій клас, SamePackage, не є 

підкласом класу Protection, але знаходиться в цьому ж пакеті і отримує 

доступ до всіх змінним, окрім змінної npri. 

Файл Protection.javа містить такий код: 

package p1; 

public class Protection {int n=1; 

private int npri=2; protected int npro=3; public int npub=4; 

public Protection() { 

System.out.printin("конструктор базового класу"); 

System.out.printin("n =" + n); 

System.out.printin("npri =" + npri); 
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System.out.printIn("npro =" + npro); 

System.out.printIn("npub =" + npub);} 

} 

Файл Derived.java містить такий код: 

package p1; 

class Derived extends Protection { 

Derived() { 

System.out.printIn("конструктор підкласу"); 

System.out.println("n =" + n); 

// доступно тільки для класу  

// System.out.println ( "npri =" 4 + npri); 

System.out.println("npro =" + npro); 

System.out.println("npub =" + npub);} 

} 

Файл SamePackage.java містить такий код: 

package p1; 

class SamePackage {SamePackage() { 

Protection p = new Protection(); 

System.out.println("конструктор цього ж пакета"); 

System.out.println("n =" + p.n); 

// class only 

// System.out.println("npri =" + p.npri); 

System.out.println("npro =" + p.npro);  

System.out.println("npub =" + p.npub); 

} 

} 

Нижче наведено вихідний код другого пакета р2. Два визначених у ньому 

класи відображають останні дві ситуації управління доступом. Перший клас, 

Protection2, – це підклас класу p1.Protection. Він має доступ до всіх 

змінним класу p1.Protection, окрім змінних npri (оскільки вона 

оголошена як private) і n, яка оголошена з рівнем захисту, що 

використовуються за замовчуванням. Згадайте, що заданий за замовчуванням 

режим доступу дозволяє доступ із цього класу або пакета, але не з підкласів 

іншого пакета. І нарешті, клас OtherPackage має доступ тільки до однієї 

змінної – npub, яка була оголошена як public. 
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Файл Protection2.java містить такий код: 

package р2; 

class Protection2 extends p1.Protection {Protection2 () { 

System.out.println("успадкований конструктор іншого 

пакета"); 

// доступний тільки для даного класу або пакета  

// System.out.println("n =" + n); 

// доступний тільки для даного класу 

// System.out.println("npri =" + npri); 

System.out.println("npro =" + npro);  

System.out.println("npub =" + npub); 

} 

Файл OtherPackage.java містить такий код: 

package p2; 

class OtherPackage {OtherPackage () { 

p1.Protection p = new p1.Protection(); 

System.out.printIn("конструктор іншого пакета"); 

// доступний тільки для даного класу або пакета  

// System.out.printin("n =" + p.n); 

// доступний тільки для даного класу 

// System.out.printin("npri =" + p.npri); 

// доступний тільки для даного класу, підкласу або пакета 

// System.out.printIn("nprо =" + p.npro); 

System.out.println("npub =" + p.npub); 

} 

Напишіть код для перевірки роботи цих двох пакетів і перевірте їх 

роботу. 

Контрольні питання 

1. Яким оператором визначається іменований пакет? 

2. Як забезпечити можливість використання коротких імен класів? 

3. Що відбувається якщо пакет не існує, він або не вказано? 

4. Як задати каталог, який компілятор Java розглядатиме як кореневий 

для ієрархії пакетів? 

Література: [1, 2, 4]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Вкладені і внутрішні класи 

Мета: ознайомитися на прикладах з використанням класів. 

Короткі теоретичні відомості 

У Java можна визначити (вкласти) один клас усередину визначення 

іншого класу, що дозволяє групувати класи, логічно пов’язані один з одним, і 

динамічно керувати доступом до них. Внутрішні класи також 

використовуються як блоки прослуховування подій. 

Внутрішні класи можуть бути статичними, оголошені з модифікатором 

static, і нестатичними. Статичні класи можуть звертатися до членів 

включених класів не напряму, а тільки через його об’єкт. Нестатичні внутрішні 

класи мають доступ до всіх змінних і методів свого класу-хазяїна. 

Внутрішні (inner) класи  

Нестатичні вкладені класи прийнято називати внутрішніми (inner) класами. 

Доступ до елементів внутрішнього класу можливий із зовнішнього класу тільки 

через об’єкт внутрішнього класу, який повинен бути створений у коді 

зовнішнього класу. Об’єкт внутрішнього класу завжди асоціюється (приховано 

зберігає посилання) зі створеним його об’єктом зовнішнього класу – зовнішнім 

(enclosing) об’єктом. Зовнішній і внутрішній класи можуть мати вигляд: 

class Owner{ 

// поля і методи 

[доступ] class Inner [extends Cl][implements Interf]{ 

// поля і методи 

  }  } 

Методи внутрішнього класу мають прямий доступ до всіх полів і методів 

зовнішнього класу, тоді як зовнішній клас може отримати доступ до 

дозволеного вмісту внутрішнього класу тільки після створення об’єкта 

внутрішнього класу. Внутрішні класи мають право наслідувати інші класи, 

реалізовувати інтерфейси й бути об’єктами наслідування. Допустимо 

наслідування такого вигляду: 

class ExtendOwner extends Owner { 
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class ExtendInner extends Inner {} 

   Inner ref = new ExtendInner(); 

} 

Якщо внутрішній клас наслідується звичайно, то він губить доступ до 

полів свого зовнішнього класу, у якому він був оголошений. 

class New extends Owner.Inner { 

 New(Owner ob){ 

  ob.super();} 

} 

У такому разі конструктор класу New повинен бути оголошений з 

параметром типу Owner, що дозволить отримати доступ до посилання на 

внутрішній клас, що успадковується класом New. 

Для оголошення внутрішнього класу можуть використовуватися 

модифікатори final, abstract, private, protected, public.  

Приклад 1 

/* Простий внутрішній клас: SimpleDemo.java */ 

class Owner { 

 class Content { 

  private int count = 220; 

  public int getCount() { 

   return count;  }   } 

 void show() { 

  Content c = new Content(); 

  System.out.println(c.getCount());  } 

} 

public class SimpleDemo { 

 public static void main(String[] args) { 

  Owner ob = new Owner(); 

  ob.show(); 

 //Content content = new Content();} 

} 

Внутрішній клас, об’єкт якого оголошено всередині show(), має вигляд 

як і будь-який інший клас. 

Приклад 2 

/*Створення посилання на внутрішній клас: SimpleRef.java*/ 

class Base { 
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 protected class Content { 

  private int count = 71; 

  public void showContent() { 

  System.out.println("count = " + count); 

  }  } 

 Content get() { 

  return new Content(); 

 } 

} 

public class SimpleRef { 

 public static void main(String[] args) { 

  Base b = new Base(); 

  Base.Content ob = b.get(); 

  ob.showContent(); 

 } 

} 

Якщо необхідно створити об’єкт внутрішнього класу де-небудь, окрім 

нестатичного методу зовнішнього класу, то потрібно визначити тип цього 

об’єкта як OwnerName.InnerName. Це можна виконати, якщо внутрішній 

клас не оголошений як private. 

Внутрішній клас може бути оголошений також усередині методу або 

логічного блоку зовнішнього класу. Тоді видимість класу регулюється областю 

видимості того блоку, у якому він оголошений. Але внутрішній клас зберігає 

доступ до всіх полів і методів зовнішнього класу, а також до всіх констант, 

оголошених у поточному блоці коду. 

Вкладені класи (nested) 

Якщо не існує необхідності у зв'язку об'єкта внутрішнього класу з 

об'єктом зовнішнього класу, то є сенс зробити такий клас статичним. 

Під час оголошення такого внутрішнього класу є службове слово 

static, і такий клас називається вкладеним (nested). Якщо клас вкладений в 

інтерфейс, то він стає статичним за замовчуванням. Такий клас здатний 

наслідувати інші класи, реалізовувати інтерфейси і бути об'єктом наслідування 

для будь-якого класу, що має необхідні права доступу. Підклас вкладеного 

класу не здатний наслідувати можливість доступу до членів зовнішнього класу, 
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якими наділений його суперклас. Для створення об'єкта вкладеного класу об'єкт 

зовнішнього класу створювати немає необхідності. 

Приклад 3 

/* Вкладений клас: NestedClassDemo.java */ 

class Owner3 { 

static int y = 1, z = 2; 

public void method1 () { 

// виклик нестатичного методу статичного класу 

new Nested (). method2 (); 

} 

// abstract, final, private, public - допустимі 

protected static class Nested { 

public static void showN () { 

System.out.println ( "z =" + z 

+ "Y =" + Owner3.y); 

} 

public void method2 () { 

System.out.println ( "non-static"); } 

} } 

public class NestedClassDemo { 

public static void main (String [] args) { 

Owner3.Nested.showN (); // статичний 

Owner3 ob3 = new Owner3 (); 

ob3.method1 (); 

} } 

Анонімні класи 

Можна оголосити анонімний (безіменний) клас, який може розширити 

інший клас або реалізувати інтерфейс. Оголошення такого класу виконується 

одночасно зі створенням його об'єкта за допомогою оператора new. 

class Base { 

void show() {}  } 

// оголошення класу і його тіла 

Base ob = new Base() { 

void show() { // нова реалізація 

}  }; 
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Анонімні класи ефективно використовуються зазвичай для реалізації 

(перевизначення) декількох методів і створення власних методів об'єкта. 

Конструктори ні визначати, ні перевизначати не можна. Анонімні класи 

допускають вкладеність один в одного, що дуже сильно заплутує код і робить ці 

конструкції незрозумілими, тому ці можливості зазвичай не використовуються. 

Приклад 4 

/* Анонімні класи і логічні блоки: AnonymousDemo.java */ 

abstract class A { 

private char c = 'A'; 

A() { } 

A(char c) { 

this.c = c; } 

public char getC () { 

return c; } 

public abstract int getNum (); } 

class AnonymousDemo { 

static int j = 2; 

static A ob1 = new A ((char) 57) { 

// A (char c) {ch = c + 1;} 

// помилка! Конструктор перевизначати не можна 

{ 

System.out.println ( "перший анонімний клас");  } 

public int getNum () { 

return Character.digit (getC (), 10);  } }; 

public static void main (String [] args) { 

System.out.println (ob1.getNum ()); 

A ob2 = new A () { 

int i = 1;  { 

System.out.println ("другий анонімний клас"); } 

public int getNum () { 

i = show (); // виклик власного методу 

return i + Character.getNumericValue (getC ()); } 

int show () { 

return i + j;  } 

}; 

System.out.println (ob2.getNum ());   

} 

} 
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Із запуском програми відбувається ініціалізація полів і виконання 

логічних блоків класу, що містить метод main(), тому спочатку виконуються 

логічні блоки з оголошенням поля ob1. Потім у main() поле ob1 викликає 

метод getNum(), реалізований анонімним (безіменним) класом. Процес 

створення об'єкта ob2 і подальшого виклику методу getNum() відрізняються 

тільки тим, що об'єкт ob2 створюється як локальний об'єкт методу main(). У 

такому разі немає необхідності будувати різні реалізації класу A для того, щоб 

отримати версії методу, які дещо відрізняються. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірте роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Дати відповіді на питання, які знаходяться в розділі «Контрольні 

питання». 

Варіанти завдань 

1. Створити клас Notepad (записна книжка) з внутрішнім класом або 

класами, за допомогою об'єктів якого можуть зберігатися кілька записів на одну 

дату. 

2. Створити клас Payment (купівля) з внутрішнім класом, за допомогою 

об'єктів якого можна сформувати покупку з декількох товарів. 

3. Створити клас Account (рахунок) з внутрішнім класом, за допомогою 

об'єктів якого можна зберігати інформацію про всі операції з рахунком (зняття, 

платежі, надходження). 

4. Створити клас Student Record Book (Залікова книжка) з внутрішніми 

класом, за допомогою об'єктів якого можна зберігати інформацію про сесії, 

заліках, іспитах. 

5. Створити клас Department (відділ фірми) з внутрішнім класом, за 

допомогою об'єктів якого можна зберігати інформацію про всі посади відділу і 

про всіх співробітників, які будь-коли займали конкретну посаду. 
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6. Створити клас Catalog (каталог) з внутрішнім класом, за допомогою 

об'єктів якого можна зберігати інформацію про історію видач книги читачам. 

7. Створити клас State (держава) з внутрішнім класом, за допомогою 

об'єктів якого можна зберігати інформацію про історію зміни територіального 

поділу на області і республіки. 

8. Створити клас City (місто) з внутрішнім класом, за допомогою об'єктів 

якого можна зберігати інформацію про проспекти, вулиці, площі. 

9. Створити клас CD (mp3-диск) з внутрішнім класом, за допомогою 

об'єктів якого можна зберігати інформацію про каталоги, підкаталоги і записи. 

10. Створити клас Mobile з внутрішнім класом, за допомогою об'єктів 

якого можна зберігати інформацію про моделі телефонів та їх властивості. 

Контрольні питання 

1. Відмінності між правами доступу для статичних і нестатичних 

внутрішніх класів. 

2. Що називають внутрішніми (inner) класами? 

3. Як потрібно визначити тип об’єкта внутрішнього класу, якщо його 

необхідно створити де-небудь, окрім нестатичного методу зовнішнього класу? 

4. Який клас називається вкладеним (nested)? 

5. Для чого використовуються анонімні класи? 

  Література: [2, 3, 7]. 

 

Лабораторна робота № 7 

  Тема. Класи для роботи з файлами. Потоки введення-виведення 

Мета: ознайомитися на прикладах з використанням класів. 

Короткі теоретичні відомості 

  Для роботи з файлами в додатках Java можуть бути використані класи з 

пакета java/io. Клас File використовується для зберігання та обробки в 

якості об’єктів каталогів і імен файлів. Цей клас не описує способи роботи з 

вмістом файлу, але дозволяє маніпулювати такими властивостями файлу, як 
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права доступу, дата і час створення, шлях в ієрархії каталогів, створення, 

видалення, зміна імені файлу та каталогу і т. д. 

  Основні методи класу File і способи їх застосування розглянуті в 

наступному прикладі. 

Приклад 1 

// Робота з файловою системою: FileTest.java 

package com.learn; 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

public class FileTest { 

public static void main (String [] args) throws 

IOException /* відмова від обробки виключення в main()*/{ 

// з об'єктом типу File асоціюється файл на диску 

File fp = new File ("com\\learn\\FileTest.java"); 

// File fp = new File ( "demo.txt"); 

if (fp.isFile()) {// якщо об'єкт дисковий файл 

System.out.println("Файл:\t" + fp.getName ()); 

System.out.println("Шлях до файлу: \ t" + fp.getPath ()); 

System.out.println("Абсолютний шлях:\t" + fp.getAbsolutePath()); 

System.out.println("Канонічний шлях:\t" + fp.getCanonicalPath()); 

System.out.println ( "Розмір файлу: \ t" + fp.length ()); 

System.out.println("Остання модифікація файлу:\t" + 

fp.lastModified()); 

System.out.println("Файл доступний для читання:\t" + 

fp.canRead()); 

System.out.println("Файл доступний для запису:\t" + 

fp.canWrite()); 

System.out.println("Файл видалений: \ t" + fp.delete ()); } 

if (fp.createNewFile ()) { 

System.out.println("Файл"+fp.getName () + "створений"); } 

if (fp.exists()) { 

System.out.println("temp файл"+fp.getName() + "існує"); } 

else 

System.out.println("temp файл"+fp.getName()+ "не існує"); 

File dir = new File ( "com \\ learn"); 

if (dir.isDirectory ()) / * якщо об'єкт оголошений як 

каталог на диску * / 

System.out.println ( "Директорія!"); 
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if (dir.exists ()) {// якщо каталог існує 

System.out.println ( "Dir" + dir.getName () + "існує"); 

File [] files = dir.listFiles (); 

System.out.println(""); 

for (int i = 0; i <files.length; i ++) { 

Date date = new Date (files [i] .lastModified ()); 

System.out.println(files[i].getPath()+"\t|"+ 

files[i].length() + "\t|" + date.toString());  

}  }  }  } 

  У каталога (директорії) як об'єкта класу File є додаткова властивість – 

перегляд списку імен файлів за допомогою методів list(), listFiles(), 

listRoots(). 

  Потоки введення/виведення 

  Потоки введення послідовності байт є підкласами абстрактного класу 

InputStream, потоки виведення послідовності байт – підкласами 

абстрактного класу OutputStream. Для роботи з файлами використовуються 

підкласи цих класів відповідно FileInputStream і FileOutputStream, 

конструктори яких відкривають потік і пов'язують його з відповідним файлом. 

  Для читання байта або масиву байт використовуються перезавантажуваний 

метод read()/read(byte [] b) класу FileInputStream. Метод повертає 

-1, якщо досягнуто кінець потоку даних, оскільки повернуте значення має тип 

int. 

  Для виведення байта або масиву байт використовуються потоки виведення – 

об'єкти підкласу FileOutputStream суперкласу OutputStream. 

  Бібліотека класів введення/виведення містить клас DataInputStream 

для фільтрації введення, методи якого перетворюють введені дані до базових 

типів. Наприклад, методи readBoolean(), readByte(), readChar(), 

readInt(), readLong(), readFloat(), readDouble() 

використовуються для введення даних і перетворення до відповідного типу. 

  Клас DataOutputStream дозволяє записувати дані базового типу в 

потік виводу аналогічно класу DataInputStream для введення. При цьому 



 43 

використовуються методи writeBoolean(), writeChar(), writeInt(), 

writeLong(), writeFloat(), writeLine(). У наступному прикладі 

розглядається запис даних у потік і читання з потоку. 

Приклад 2 

// Запис у потік і читання: DataStreams.java 

import java.io.*; 

public class DataStreams { 

   public static void main (String [] args) { 

/ * Запис даних в файл * / 

     try { 

FileOutputStream os = new FileOutputStream (new File ( 

"d: \\ temp \\ data.txt")); 

DataOutputStream ods = new DataOutputStream (os); 

  ods.writeInt (48); // запис цілого числа 

  ods.writeFloat (3.14159f); // запис дійсного числа 

  ods.writeBoolean (true); // запис логічного значення 

  ods.writeLong (725624); // запис значення типу long 

  ods.close ();     } 

catch (IOException e) { 

System.out.print ( "помилка запису в файл:" + e); 

} 

    try {// читання даних з файлу 

FileInputStream is = new FileInputStream (new File ( "d: 

\\ temp \\ data.txt")); 

DataInputStream ids = new DataInputStream (is); 

   int tempi = ids.readInt (); // читання цілого числа 

System.out.println (tempi); 

float tempf=ids.readFloat(); /* читання дійсного числа */ 

System.out.println (tempf); 

boolean tempb = ids.readBoolean(); /* читання логічного 

значення */ 

System.out.println (tempb); 

  long templ=ids.readLong();// читання значення типу long 

System.out.println (templ); 

ids.close (); 

} Catch (IOException e) { 

System.out.print ( "помилка" + e); 

 }  } } 
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  Попередньовизначені потоки 

  Клас System пакета java.lang містить поле in, яке є посиланням на 

об'єкт класу InputStream, і поля out, err класу PrintStream, оголошені 

зі специфікаторами public static і є стандартними потоками 

введення/виведення та виведення помилок відповідно. Ці потоки пов'язані з 

консоллю, але можуть бути переназначені на інший пристрій. На сьогодні в 

мові Java для консольного введення використовується не байтовий, а 

символьний потік. При цьому для введення використовується підклас 

BufferedReader абстрактного класу Reader і методи read() і 

readLine() читання символу і рядка. 

  Наступна програма демонструє введення рядка, числа і символу з консолі 

та виведення на консоль і в файл. 

Приклад 3 

// Введення з консолі: ConsoleInput.java 

import java.io.*; 

public class ConsoleInput  

{ 

    public static void main (String [] args)  

{ 

InputStreamReader is = new InputStreamReader (System.in); 

BufferedReader bistream = new BufferedReader (is); 

try  

{ 

char c; 

     int number; 

System.out.println("введіть ім'я та натисніть <ввід>:"); 

   String nameStr = bistream.readLine (); 

System.out.println (nameStr + "введіть число:"); 

   String numberStr = bistream.readLine (); 

   number = Integer.valueOf (numberStr) .intValue (); 

System.out.println (nameStr + "ви ввели число" + number); 

System.out.println (nameStr + "введіть символ:"); 

   c = (char) bistream.read (); 

System.out.println (nameStr + "ви ввели символ" + c); 

// Виведення в файл 
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PrintStream ps = new PrintStream ( 

new FileOutputStream ( "res.txt")); 

ps.println ( "привіт" + nameStr + c + number); 

ps.close (); 

} Catch (IOException e) { 

System.out.println ( "помилка введення" + e);  

} 

} 

} 

  Для виведення даних у файл у текстовому форматі використовувався 

фільтрований потік виведення PrintStream і метод println(). Метод 

valueOf(String str) повертає об'єкт класу Integer, відповідний 

цифровому рядку, метод intValue() перетворює значення цього класу до 

базового типу int. 

  Серіалізация 

  Процес перетворення об'єктів у байтові потоки для зберігання 

називається серіалізацією. Процес вилучення об'єкта з байтового потоку 

називається десеріалізацією. Для того, щоб об'єкти класу могли бути піддані 

процесу серіалізації, цей клас повинен розширювати інтерфейс 

Serializable. Цей процес полягає в серіалізації кожного поля об'єкта, але 

тільки у разі, якщо це поле не має модифікатора static або transient. 

Модифікатор transient означає, що поле, позначене ним, не може бути 

предметом серіалізації. 

  Інтерфейс Serializable не має методів, які необхідно реалізувати, 

тому його використання обмежується згадуванням для оголошення класу. Усі 

дії в подальшому проводяться за замовчуванням. Введення/виведення об'єктів 

проводиться з використання потоків ObjectOutputStream і 

ObjectInputStream. 

Приклад 4 

/* Створення класу підтримує серіалізацію: 

DemoSerial.java */ 

import java.io.*; 
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class DemoSerial implements Serializable { 

private long num; 

static double x; 

private transient Short s; 

transient int id; 

public DemoSerial (long n, double y, Short c, int i) { 

num = n; 

x = y; 

s = c; 

id = i;  } 

public void show() { 

System.out.println("num =" + num + "; x =" + x + "; Short 

=" + s + "; id =" + id); 

}   

} 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірте роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Дати відповіді на питання, які знаходяться в розділі «Контрольні 

питання». 

Варіанти завдань 

Варіант A 

У наступних завданнях потрібно ввести послідовність рядків з текстового 

потоку і виконати зазначені дії. При цьому можуть розглядатися два варіанти: 

кожен рядок складається з одного слова; кожен рядок складається з декількох 

слів. Імена вхідного і вихідного файлів можуть бути введені як параметри 

командного рядка. 

1. У кожному рядку знайти і видалити заданий підрядок. 

2. У кожному рядку знайти і замінити заданий підрядок на підрядок іншої 

довжини. 

3. У кожному рядку знайти слова, що починаються з голосної букви. Вивести 

ці слова. 
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4. Знайти і вивести слова, для яких остання буква одного слова збігається 

з першою літерою наступного слова. 

5. Знайти найбільше число цифр у рядку, що розташовані підряд. 

6. У кожному рядку тексту визначити частоту повторюваності кожного 

слова із заданого списку і вивести ці слова в порядку зростання частоти 

повторюваності. 

7. У кожному слові рядка замінити першу букву слова на прописну. 

8. Визначити частоту повторюваності букв у тексті. 

9. Визначити частоту повторюваності слів у тексті. 

Варіант B 

1. Створити і заповнити файл випадковими цілими числами. Відсортувати 

вміст файлу за зростанням і результати вивести на консоль. 

2. Прочитати текст Java-програми та всі слова "public" в оголошенні 

атрибутів і методів класу замінити на "private". 

3. Прочитати текст Java-програми і записати в інший файл у зворотному 

порядку символи кожного рядка. 

Контрольні питання 

1. Основні методи класу File. 

2. Для чого використовуються методи list(), listFiles(), 

listRoots()? 

3. Конструктори яких класів відкривають потік і пов'язують його з 

відповідним файлом? 

4. Який тип потоку використовується в мові Java для консольного 

введення? 

5. Що називається серіалізацією? 

  Література: [2, 4, 5]. 
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Лабораторна робота № 8 

  Тема. Колекції 

Мета: ознайомитися на прикладах, як потрібно використовувати колекції 

в коді програми. 

Короткі теоретичні відомості 

  Колекції являють собою реалізацію абстрактних типів (структур) даних, 

що підтримують дві основні операції: 

 вставка нового елемента в колекцію; 

 видалення елемента з колекції. 

  Колекції об'єднані в бібліотеку класів java.util і являють собою 

контейнери для зберігання і маніпулювання об'єктами. Структура колекцій 

характеризує спосіб, за допомогою якого програми Java обробляють групи 

об'єктів. Колекції – це динамічні масиви, зв'язкові списки, дерева, множини, 

хеш-таблиці, стеки, черги. В інтерфейсі Collection визначені статичні 

методи, які працюють на всіх колекціях. Інший спосіб роботи з елементами 

колекцій – використання методів інтерфейсу Iterator, який забезпечує 

засоби перелічення вмісту колекції. 

  Усі класи колекцій реалізують також інтерфейс Serializable. 

  Для роботи з елементами колекції застосовуються такі інтерфейси: 

 Comparator – для порівняння об'єктів; 

 Iterator, ListIterator, Map.Entry – для перелічення і доступу до 

об'єктів колекції. 

  Інтерфейс Iterator використовується для доступу до елементів 

колекції. Ітератор розташовується в колекції між елементами. 

  Інтерфейс ListIterator розширює інтерфейс Iterator і 

призначений в основному для роботи зі списками. 

  Інтерфейс Map.Entry призначений для вилучення ключів і значень 

карти за допомогою методів getKey() і getValue() відповідно. 
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  Списки 

  Клас ArrayList – динамічний масив об'єктних посилань, розширює 

клас AbstractList і реалізує інтерфейс List. 

  Майже всі методи класу є реалізацією абстрактних методів з суперкласів 

із інтерфейсів. Методи інтерфейсу List дозволяють вставляти і видаляти 

елементи з позицій, що вказуються через відлічуваний від нуля індекс. 

  Видалення елементів такої колекції – це ресурсномістке завдання, тому 

об'єкт ArrayList найкраще підходить для зберігання незмінних списків. 

Приклад 1 

/* Замінити або стерти елементи: DemoList2.java */ 

import java.util.*; 

public class DemoList2 { 

static ListIterator it; 

public static void main (String [] args) { 

ArrayList a = new ArrayList(); 

int index; 

System.out.println ( "колекція порожня:" + A.isEmpty ()); 

Character ch = new Character('b'); 

a.add (ch); 

for (char c = 'a'; c < 'h'; ++ c) 

a.add (new Character (c)); 

System.out.println (a + "число елементів:" + A.size ()); 

it = a.listIterator(2); // витяг ітератора списку 

it.add ( "new"); // додавання елемента без заміни 

System.out.println(a + "додавання елемента в позицію"); 

System.out.println("число елементів стало:" + A.size ()); 

// порівняти методи 

index = a.lastIndexOf(ch); // index = a.indexOf (ch); 

a.set (index, "rep"); // заміна елемента 

System.out.println (a + "заміна елемента"); 

a.remove (6); // видалення елемента 

System.out.println (a + "видалений 6-й елемент"); 

System.out.println ( "колекція порожня:" + A.isEmpty ()); 

}  

} 
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  Колекція LinkedList реалізує пов'язаний список. На відміну від 

масиву, який зберігає об'єкти в послідовних комірках пам'яті, пов'язаний список 

зберігає об'єкти окремо, але разом з посиланнями на наступну і попередню 

ланки послідовності. У списку, що складається з N елементів, існує N + 1 

позицій ітератора. 

  Множини 

  Інтерфейс Set оголошує поведінку колекції, що не допускає дублювання 

елементів. Інтерфейс SortedSet успадковує Set і оголошує поведінку 

набору, відсортованого в порядку зростання з методами first() / last(), 

які повертають відповідно перший і останній елементи. 

  Клас HashSet успадковується від абстрактного суперкласу 

AbstractSet і реалізує інтерфейс Set, використовуючи хеш-таблицю для 

зберігання колекції. Ключ (хеш-код) використовується замість індексу для 

доступу до даних, що значно прискорює пошук певного елемента. Швидкість 

пошуку істотна для колекцій з дуже великою кількістю елементів. Всі елементи 

такої множини впорядковані за допомогою хеш-таблиці, у якій зберігаються 

хеш-коди елементів. 

  Клас TreeSet для зберігання об'єктів використовує бінарне дерево, 

головною відмінністю якого є сортування його елементів. З додаванням об'єкта 

в дерево він відразу ж розміщується в необхідну позицію з урахуванням 

сортування. Обробка операцій видалення і вставки об'єктів відбувається 

повільніше, ніж у хеш-множині, але швидше, ніж у списках. 

Приклад 2 

/* Створення множини зі списку і його методи: 

DemoTreeSet.java */ 

import java.util.*; 

public class DemoTreeSet { 

public static void main (String [] args) { 

Collection c = new ArrayList (); 

boolean b; 

for (int i = 0; i <6; i ++) 

c.add(Integer.toString((Int) (Math.random()*90)) + 'Y'); 
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System.out.println(c + "список"); 

TreeSet set = new TreeSet(c); 

System.out.println(set + "безліч"); 

b = set.add("5 Element"); // додавання (b = true) 

b = set.add("5 Element"); // додавання (b = false) 

// після додавання 

System.out.println (set + "add"); 

Iterator it = set.iterator (); 

while (it.hasNext ()) { 

if (it.next () == "5 Element") 

it.remove();  } 

// після видалення 

System.out.println (set + "delete"); 

// витяг найбільшого і найменшого елементів 

System.out.println (set.last () + "" + Set.first ()); 

}  } 

  Карти відображень 

  Карта відображень – це об'єкт, який зберігає пару "ключ–значення". 

Пошук об'єкта (значення) полегшується, порівняно з множинами, унаслідок 

того, що його можна знайти за його унікальним ключем. Якщо елемент із 

зазначеним ключем відсутній у карті, то повертається значення null. 

Приклад 3 

/* Створення хеш-карти і заміна елемента за ключем: 

DemoHashMap.java */ 

import java.util.*; 

public class DemoHashMap { 

public static void main (String [] args) { 

Map hm = new HashMap (5); 

for (int i = 1; i <10; i ++) 

hm.put (Integer.toString (i), i + "element"); 

hm.put ( "14s", new Double (1.01f)); 

System.out.println (hm); 

hm.put ( "5", "NEW"); 

System.out.println (hm + "з заміною елемента"); 

Object a = hm.get ( "5"); 

System.out.println (a + "- знайдений за ключем '5'"); 

/* Висновок хеш-таблиці за допомогою методів інтерфейсу 

Map.Entry */ 
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Set set = hm.entrySet (); 

Iterator i = set.iterator (); 

while (i.hasNext ()) { 

Map.Entry me = (Map.Entry) i.next (); 

System.out.print (me.getKey () + ":"); 

System.out.println (me.getValue ()); } 

}   

} 

  Обробка масивів 

  У пакеті java.util знаходиться клас Arrays, який містить методи 

маніпулювання вмістом масиву, а саме: для пошуку, заповнення, порівняння, 

перетворення в колекцію. 

Приклад 4 

/* Методи класу Arrays: ArraysEqualDemo.java */ 

import java.util. *; 

public class ArraysEqualDemo { 

public static void main (String [] args) { 

char m1 [] = new char [3], m2 [] = { 'a', 'b', 'c'}, i; 

Arrays.fill (m1, 'a'); 

System.out.print ( "масив m1:"); 

for (i = 0; i <3; i ++) 

System.out.print ( "" + m1 [i]); 

m1 [1] = 'b'; 

m1 [2] = 'c'; 

// m1 [2] = 'x'; // призведе до іншому результату 

if (Arrays.equals (m1, m2)) 

System.out.print ( "\ nm1 і m2 еквівалентні"); 

else 

System.out.print ( "\ nm1 і m2 не еквівалентні"); 

m1 [0] = 'z'; 

Arrays.sort (m1); 

System.out.print ( "\ nмассів m1:"); 

for (i = 0; i <3; i ++) 

System.out.print ( "" + m1 [i]); 

System.out.print("\N значення 'c' знаходиться в позиції-" 

+ Arrays.binarySearch (m1, 'c')); 

} 

} 
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Порядок виконання роботи 

1. Перевірте роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Дати відповіді на питання, які знаходяться в розділі «Контрольні 

питання». 

Варіанти завдань 

1. Увести рядки з файлу, записати в стек. Вивести рядки в файл у 

зворотному порядку. 

2. Увести число, занести його цифри в стек. Вивести в число, у якого 

цифри розташовані в зворотному порядку. 

3. Знайти в стеці індексний масив для швидкого доступу до записів у 

бінарному файлі. 

4. Створити стек з елементів каталогу. 

5. Створити стек з номерів запису. Організувати прямий доступ до 

елементів запису. 

6. Організувати обчислення у вигляді стека. 

7. Занести зображення в стек, потім переглянути. 

8. Задати два стеки поміняти інформацію місцями. 

9. Визначити клас Stack. Оголосити об'єкт класу. Увести послідовність 

символів і вивести її у зворотному порядку. 

10. Створити клас Queue і об'єкт класу. Увести масив рядків (стрінгів) і 

визначити, чи є стрінг-зразок у цій черзі. 

Контрольні питання 

1. Що називають колекцією? 

2. Інтерфейси для роботи з елементами колекції. 

3. Як зберігає об'єкти клас TreeSet? 

4. Що називають картою відображень? 

5. Клас, який містить методи маніпулювання вмістом масиву. 

  Література: [4, 5, 8]. 
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Лабораторна робота № 9 

  Тема. Створення в NetBeans програми Java з графічним інтерфейсом 

Мета: ознайомитися на прикладах зі створенням програми з графічним 

інтерфейсом. 

Короткі теоретичні відомості 

  Редактор екраних форм 

Для створення екранної форми слід скористатися контекстним меню, що 

відкривається з натисканням правої кнопки миші на імені пакета.  

Для редагування екранної форми існує закладка Design («дизайн») у лівій 

верхній частині редактора вихідного коду. При цьому виконується перемикання 

з режиму редагування вихідного коду. 

Праворуч розташовані вікна Palette («палітра») палітри компонентів і 

вікно Properties («властивості») показу і редагування властивостей поточного 

компонента. Палітра компонентів призначена для вибору типу компонента, 

який потрібен для розміщення на екранній формі.  

Задамо дію, яка буде виконуватися з натисненням на кнопку – обробник 

події (event handler) натискання на кнопку. Для цього спочатку виділимо 

кнопку, після чого клацнемо по ній правою кнопкою миші, і в «спливаючому» 

меню виберемо пункт Events / Action / actionPerformed. Після цього відбудеться 

автоматичний перехід в редактор вихідного коду, і там з'явиться заготовка 

обробника події: 

private void 

jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

// TODO add your handling code here:  

} 

Аналогічний результат можна отримати і більш швидким способом – 

після того, як ми виділимо кнопку у вікні редагування форми (Design), у вікні 

Navigator показується і виділяється ім'я цієї кнопки. Подвійне клацання по 

цьому імені у вікні навігатора призводить до створення заготовки обробника 

події. 
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Замінимо в нашому обробнику події рядок з коментарем на код, що 

викликає вихід із програми: 

private void exitMenuItemActionPerformed 

(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{ System.exit(0); } 

Вибір файлів і папок за допомогою файлового діалогу 

Для роботи з файлами в переважній більшості додатків потрібен виклик 

файлового діалогу. Для того, щоб викликати файловий діалог, призначимо 

обробник події пункту файлового меню openMenuItem ("Відкрити ..."). 

Спочатку ми створюємо в додатку об'єкт типу JFileChooser, відповідний 

файловому діалогу.  

Приклад 1 

private void 

openMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{ if (fileChooser.showOpenDialog(null)!= 

fileChooser.APPROVE_OPTION) 

{ System.out.println("Відмовились від вибору"); 

return; 

} 

System.out.println("Натиснули Open. Обрали "+ 

fileChooser.getSelectedFile().getName());  

} 

Відображення даних у вигляді таблиці (компонент JTable) 

У Java Swing для відображення табличних даних використовується 

комопнент JTable. JTable всередині себе не містить дані, а слугує лише для їх 

відображення. Розглянемо простий приклад створення і використання таблиці. 

Для цього ми створимо таблицю, заповнимо її тестовими даними і розмістимо 

на панелі прокрутки. Викликаємо контекстне меню шляхом натиснення правої 

кнопки миші над таблицею і вибираємо пункт "Table Contents". На вкладках 

"Col" і "Row" діалогу можна визначити заголовки стовпців таблиці, тип даних, 

а також і самі дані.  

Як результат системою NetBeans буде автоматично сформований 

наступний код. 
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Приклад 2 

jTable = new javax.swing.JTable(); 

jTable.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel( 

    new Object [][] { 

        {new Integer(4), "", "", "", ""}, 

        {new Integer(8), null, null, null, null}, 

        {new Integer(2), null, null, null, null}, 

        {new Integer(6), null, null, null, null}, 

        {new Integer(9), null, null, null, null}   }, 

    new String [] { 

        "Колонка 1", "2", "3", "4", "5" } ) { 

Class[] types = new Class [] { java.lang.Integer.class, 

java.lang.Object.class, java.lang.Object.class, 

java.lang.Object.class, java.lang.Object.class    }; 

public Class getColumnClass(int columnIndex) { 

        return types [columnIndex];   

}   

}); 

jScrollPane1.setViewportView(jTable); 

Для отримання значення об'єкта, відповідного клітинці таблиці, можна 

скористатися методом getValueAt (row, col), а для установки його з програми 

setValueAt (row, col). 

Багаторядковий редактор jTextArea 

Клас JTextArea дозволяє вводити та відображати багаторядкову 

інформацію. Цей об'єкт не має смуги прокрутки, тому якщо введено рядків 

більше, ніж оголошено, то зайвий текст буде втрачено. Клас JTextArea є 

підкласом JTextComponent, отже, програмісту доступні всі його можливості. 

Зокрема, є можливість обробки частини тексту, виділеної користувачем, а 

також визначення кількості рядків і стовпців. У прикладі вирішується просте 

завдання завантаження з файлу в об'єкт JTextArea двовимірного масиву і його 

примітивна обробка. Для завантаження матриці з файлу для пошуку 

відповідного дискового файлу використані можливості класу JFileChooser. 

Приклад 3 

private void readArraysFromTextArea() { 



 57 

  arrays.clear(); // обработка рядків текстового поля 

  for (int i = 0; i < textArea.getLineCount(); i++) 

  try { 

    int startOffset = textArea.getLineStartOffset(i); 

    int endOffset = textArea.getLineEndOffset(i); 

    StringTokenizer str=new StringTokenizer 

(textArea.getText(startOffset,endOffset-startOffset),"\n"); 

    arrays.add(new int[str.countTokens()]); 

    int k = 0; 

    while (str.hasMoreTokens()) arrays.get(i)[k++]=new 

Integer(str.nextToken()).intValue();  

} catch (BadLocationException e) { e.printStackTrace();  

} 

 catch (NumberFormatException e) { 

      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Enter only 

numbers!","Fatal error!", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

     }  

} 

private void readArraysFromFile() { 

   String filePath = null; 

   int rVal = fileChooser.showOpenDialog(fileChooser); 

   fileChooser.setVisible(true); 

   if (JFileChooser.APPROVE_OPTION == rVal) filePath = 

fileChooser.getSelectedFile().getPath(); 

   if (filePath == null) return; 

   try { 

        Scanner sc = new Scanner(new File(filePath)); 

        int i = 0; 

        while (sc.hasNextLine()) { 

        StringTokenizer str = 

           new StringTokenizer(sc.nextLine()); 

        arrays.add(new int[str.countTokens()]); 

        int k = 0; 

        while (str.hasMoreTokens()) 

 arrays.get(i)[k++]=new Integer(str.nextToken()).intValue(); 

        i++;  } 

 } catch (FileNotFoundException e) {e.printStackTrace(); 

} 

     viewArrays(false); } 
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Для того, щоб створений фрейм (форма) був видимий на екрані, 

необхідно в головній функції проекту виконати явний виклик методу setVisible 

класу фрейм. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірте роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Виконати завдання. 

3. Оформити звіт про виконання роботи. 

4. Дати відповіді на питання, які знаходяться в розділі «Контрольні 

питання». 

Варіанти завдань 

1. Дана матриця 4х4, що містить цілі числа. Знайти суму елементів кожного 

рядка. 

2. Дана матриця 4х4, що містить цілі числа. Знайти мінімальний елемент 

у кожному рядку. 

3. Дана матриця 4х4, що містить цілі числа. Знайти суму першого і 

максимального елемента кожного рядка. 

4. Дана матриця 4х4, що містить числа з «плаваючою» крапкою. Знайти в 

кожному рядку елемент з найменшою дробовою частиною. 

5. Дана матриця 4х4, що містить числа з «плаваючою» крапкою. Знайти 

середнє арифметичне кожного рядка. 

6. Дана матриця 4х4, що містить цілі числа. Знайти в кожному рядку суму 

чисел між мінімальним і максимальним елементом. 

7. Дано текст. Визначити, скільки разів у кожному рядку зустрічається 

задане слово. 

8. Дано текст. Підрахувати кількість слів у рядку. 

9. Дано текст. Підрахувати, скільки слів у рядку містить голосних букв 

більше, ніж приголосних. 

10. Дано текст. Визначити довжину максимального слова в рядку. 

Контрольні питання 

1. Як задати дію, яка виконуватиметься з натисненням на кнопку? 
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2. Для чого використовується комопнент JTable? 

3. Метод для отримання та установки значення об'єкта, відповідного 

клітинці таблиці. 

Література: [4, 6, 7]. 

 

Лабораторна робота № 10 

  Тема. Події та їх обробка 

Мета: ознайомитися на прикладах з обробкою продій. 

Короткі теоретичні відомості 

  Сучасний підхід до обробки подій у Java заснований на моделі 

делегування подій. У цій моделі є блок прослуховування події (Listener), який 

чекає надходження події від джерела, після чого обробляє її та повертає 

керування. Джерело – це обʼєкт, який генерує подію, якщо змінюється його 

внутрішній стан. Блоки прослуховування є об'єктами класів, які створюються за 

допомогою реалізації інтерфейсів прослуховування подій, певним пакетом 

java.awt.event. 

Коли подія відбувається, усі зареєстровані блоки прослуховування 

повідомляються і приймають копію обʼєкта події. Джерело викликає метод 

обʼєкта, що є блоком прослуховування, і передає обʼєкт події як параметр. 

Подія – це обʼєкт класу подій, який описує стан джерела. У корені 

ієрархії класів подій знаходиться суперклас EventObject з пакета java.util. Цей 

клас містить два методи: getSource (), який повертає джерело подій, і toString (), 

який повертає рядковий еквівалент події. Підклас AWTEvent з пакета java.awt є 

суперкласом усіх AWT-подій. Метод getID() визначає тип події, що виникає 

унаслідок дій користувача у візуальному додатку. 

Клас InputEvent є абстрактним суперкласом подій введення. Щоб 

розглянути події, повʼязані з обробкою подій клавіатури, необхідно 

реалізувати інтерфейс KeyListener, тобто визначити три методи, оголошені в 

цьому інтерфейсі. З натисканням клавіші генерується подія зі значенням 

KEY_PRESSED. Це призводить до запиту обробника подій keyPressed (). Коли 
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клавіша відпускається, генерується подія зі значенням KEY_RELEASED і 

виконується оброблювач keyReleased (). Якщо натисканням клавіші 

згенерований символ, то надсилає повідомлення про подію зі значенням 

KEY_TYPED і викликається обробник keyTyped (). 

Приклад 1 

/* Обробка подій клавіатури: MyKey.java * / 

import java.awt. *; 

import java.awt.event. *; 

import java.applet. *; 

public class MyKey extends Applet implements KeyListener 

{ String msg = ""; 

int x = 0, y = 20; // координати виведення 

public void init () { 

addKeyListener(this); /* Реєстрація даного класу в якості 

блоку прослуховування */ 

requestFocus(); // запит фокусу введення 

} 

// реалізація всіх трьох методів інтерфейсу KeyListener 

public void keyPressed (KeyEvent e) { 

showStatus ( "Key Down"); } //відображення в рядку стану 

public void keyReleased (KeyEvent e) { 

showStatus ( "Key Up"); } // відображення в рядку стану 

public void keyTyped (KeyEvent e) { 

msg + = e.getKeyChar (); 

repaint (); // перемалювати 

} 

public void paint (Graphics g) { 

g.drawString(msg,x,y);  

}  

} 

Коди спеціальних клавіш недоступні через keyTyped(), для обробки 

натискання цих клавіш використовується метод keyPressed(). 

У наступному аплеті перевіряється належність точки натискання "миші" 

прямокутнику. 

Приклад 2 

// Події натискання клавіші миші: MyRect.java 
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import java.awt. *; 

import java.awt.event. *; 

import javax.swing. *; 

public class MyRect extends JApplet implements 

MouseListener { 

   Rectangle a = new Rectangle (20, 20, 100, 60); 

public void init () { 

 setBackground (Color.yellow); 

// реєстрація даного класу в якості блоку прослуховування 

 addMouseListener (this);  } 

// реалізація всіх п'яти методів інтерфейсу MouseListener 

public void mouseClicked (MouseEvent me) { 

   int x = me.getX (); 

   int y = me.getY (); 

 if (a.inside (x, y)) 

  System.out.println ( "клік в зеленому прямокутнику"); 

    else System.out.println ( "клік в жовтому фоні"); 

} 

// реалізація таких методів порожня 

public void mouseEntered (MouseEvent e) {} 

public void mouseExited (MouseEvent e) {} 

public void mousePressed (MouseEvent e) {} 

public void mouseReleased (MouseEvent e) {} 

public void paint (Graphics g) { 

    g.setColor (Color.green); 

    g.fillRect (a.x, a.y, a.width, a.height);   

}  

} 

З використанням компонента JButton визначається подія, повʼязана з 

натисканням кнопки. Для реєстрації зацікавленості блока прослуховування в цій 

події викликається метод addActionListener() класу JButton. Цей метод очікує 

аргумент, який є обʼєктом, що реалізує інтерфейс ActionListener. Інтерфейс 

містить єдиний метод actionPerformed(), який потрібно реалізувати. Для 

приєднання коду до JButton необхідно реалізувати інтерфейс ActionListener у 

класі і зареєструвати обʼєкт цього класу в JButton через addActionListener(). 

Метод actionPerformed() буде викликаний з натисканням кнопки. 
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Класи-адаптери 

Для того, щоб не реалізовувати всі методи з відповідних інтерфейсів для 

створення класів – блоків прослуховування подій, використовуються класи-

адаптери. Ці класи містять порожню реалізацію всіх методів з інтерфейсів 

прослуховування подій, які вони розширюють. При цьому визначається новий 

клас, який діє як блок прослуховування подій, який розширює один з наявних 

адаптерів і реалізує тільки ті події, які потрібно обробляти. 

Коли відбувається подія, повʼязана з вікном, викликаються обробники 

подій для цього вікна. Для створення віконної програми використовується метод 

main(), що створює для нього вікно верхнього рівня. Після цього програма 

функціонуватиме як GUI-додаток, а не консольна програма. Програма 

підтримується у робочому стані, доки не закрито вікно. 

Для створення графічного інтерфейсу буде потрібно надати місце (вікно), у 

якому він відображатиметься. Якщо програма є додатком, подібні дії вона 

повинна виконувати самостійно. У загальному сенсі вікно є контейнером, тобто 

областю, на якій малюється призначений для користувача інтерфейс. 

Порядок виконання роботи 

1. Перевірте роботу програм, що наведені в прикладах. 

2. Оформити звіт про виконання роботи. 

3. Дати відповіді на питання, які знаходяться в розділі «Контрольні 

питання». 

Контрольні питання 

1. Яку функцію виконує блок прослуховування подій? 

2. Для чого використовується клас InputEvent? 

3. Чому вигідно використовувати класи-адаптери? 

  Література: [3, 4, 5]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Методи обʼєктно-

зорієнтованого програмування» здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Схема оцінювання знань студентів 

 

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування на 

практичних заняттях, розв’язання поставлених завдань, що виконуються під час 

лабораторних і практичних занять і під час самостійної роботи. 
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