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1. Анотація
Метою курсу є вивчення сучасних засобів створення об’єктно-орієнтованих програм,
а саме: оволодіння середовищем програмування Delphi, вивчення мови програмування Object
Pascal та бібліотеки VCL, вивчення засад і методів створення нових програмних компонент
для середовища Delphi. Вивчення практичних прийомів створення віконних програм для ОС
Windows у тому числі з підтримкою технологій мультипроцесності, динамічного обміну
даними, зв’язування та впровадження об’єктів.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: синтаксис мови Object
Pascal, склад і правила використання бібліотеки VCL, склад і правила використання середовища програмування Delphi, головні засади ООП, головні засади створення компонент;
вміти: проектувати об’єктно-орієнтовані програми, використовувати середовище Delphi для
створення та налагодження комп’ютерних програм, вміти створювати бібліотеки об’єктноорієнтованих класів, розширювати можливості середовища програмування за допомогою
нових створених власноруч компонент, створювати Windows-програми.

2. Зміст програми
1. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Object Pascal. Об’єктна модель в
Object Pascal: поля, методи, властивості, області видимості. Інкапсуляція. Наслідування,
дочірні класи. Поліморфізм та віртуальні методи. Поліморфні структури. Проектування
класів плоских геометричних фігур. Абстрактні базові класи. Ієрархія за структурою. Проек-

тування класів об’ємних фігур. Проектування класу-контейнера. Побудова і використання
властивостей для опрацювання елементів контейнера.
2. Програмування в середовищі Delphi. Компоненти як засіб програмування в
середовищі Delphi. Ієрархія та інтерфейси базових класів компонент. Середовище програмування Delphi. Складові частини проекту. Програма "Світлофор": фігури, панелі, рамки,
кнопки, рядки введення, таймер; опрацювання подій; виведення графіки. Програма
"Тестування": списки, перемикачі, фіксатори значень, текстові поля; програмне керування
інтерфейсом; друк. Програма "Блокнот": діалоги, створення меню аплікації, контекстного
меню, форматування тексту, друк, панелі інструментів, рядки стану, оперативні підказки.
Синхронізація за допомогою компонентів-дій. Створення багатовіконних програм. Опрацювання та генерування особливих ситуацій (вийнятків). Багатопотокові аплікації. Динамічний
обмін даними.
3. Створення компонент у середовищі Delphi. Процес побудови компонента:
створення модуля, налаштування, тестування інтерфейсу часу виконання. Додавання
компонента до палітри. Тестування інтерфейсу часу проектування. Розширення наявного
компонента. Побудова графічного компонента. Побудова віконного компонента. Опрацювання введення від миші та клавіатури. Діалоги та невізуальні компоненти.
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