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RECENZIJA 
 
Modernios informacinės technologijos tapo ne tik šiuolaikinės visuomenės 

gyvenimo dalimi, bet ir tolimesnio žiniomis grįstos ekonomikos vystymosi moksli-
niu technologiniu pagrindu. Todėl pasaulyje ir Lietuvoje ir toliau smarkiai didėja 
informatikos ir informacinių technologijų specialistų paklausa, šios srities specia-
listai ruošiami beveik visuose Lietuvos universitetuose ir kolegijose. 

Nors Informatika yra sparčiai besivystantis mokslas, ji ir toliau orientuojasi 
į bendruosius principus ir pagrindus, kurie įgalina adaptuotis prie naujų technologi-
jų ir naujų idėjų bei atsiliepti į naujai atsirandančių krypčių poreikius. Kaip nurodo 
naujas Informatikos studijų krypties aprašas, programinės įrangos organizavimo, 
kūrimo ir taikymo principai sudaro esminę informatikos žinių branduolio dalį ir 
apima tokias pagrindines žinių sritis kaip algoritmai ir duomenų struktūros, pro-
gramavimo paradigmos ir kalbos, operacinės sistemos, žmogaus-kompiuterio są-
veika ir vizualizacija, programų sistemų inžinerija, socialiniai aspektai ir 
profesionalumas. Šiuolaikiniai informatikos specialistai kuria visų tipų bendrasis-
teminę programinę įrangą (operacines, komunikacines, programavimo sistemas ir 
kt.), tarpinę programinę įrangą (naršykles, duomenų bazių valdymo sistemas, pa-
ieškos variklius ir kt.) bei taikomąją programinę įrangą. 

Atitinkama dalykų seka yra sutinkama daugelio aukštųjų mokyklų informa-
tikos ir informatikos inžinerijos studijų programose, ją rekomenduoja ir dalykų tu-
rinį specifikuoja autoritetingos tarptautinės mokslininkų organizacijos, tokios kaip 
ACM, IFIP, UNESCO. Tokiems dalykams kaip Programavimas, Objektinis pro-
gramavimas, Programavimo kalbos, Duomenų struktūros ir algoritmai, Programų 
inžinerija, Žmogaus ir kompiuterių sąveika yra išleista daug vadovėlių ir mokomų-
jų priemonių, tarp jų ir Lietuvoje. Tačiau kartu pastebima, kad trūksta vadovėlių, 
integruojančių atskirų dalykų žinias ir leidžiančių besimokančiajam gauti tiek teo-
rinių žinių apie modernias programavimo paradigmas, tiek pasiekti laukiamą prak-
tinį rezultatą – sukurti visavertę ir kokybišką programų sistemą.  

Pateikiama Žilvino Vairos mokomoji priemonė priklauso būtent tokių integ-
ruotų vadovėlių kategorijai, tad yra labai laukiama knyga šalies aukštosiose mo-
kyklose, nes panašaus pobūdžio leidinio lietuvių kalba iki šiol nėra. Mokomoji 
priemonė gali būti skirta antrojo–trečiojo kurso informatikos studijų studentams, 
tačiau ji gali būti naudinga ir tiems, kurie turi šiokius tokius programavimo įgū-
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džius ir nori pagilinti savo žinias apie modernias programavimo paradigmas, ob-
jektinio projektavimo ir programavimo metodikas ir kalbas, racionalų sudėtin-
gesnių duomenų apdorojimą ir saugojimą, programų grafinės sąsajos pro-
gramavimą. Autorius, pakankamai aiškiai ir saikingai gretindamas teorinius 
pagrindus su praktiniais pavyzdžiais ir galimais taikymais, siekia, kad studentai 
įgytas žinias mokėtų tinkamai naudoti programų inžinerijoje. 

Mokomąją priemonę sudaro aštuoni skyriai, kuriuose formuojamos progra-
mų sistemų inžinerijos sąvokos toliau vystomos per objektinio programavimo prin-
cipus, metodus ir priemones. 

Teoriniams metodiniams programų inžinerijos ir programavimo aspektams 
skirti pirmieji trys skyriai. Čia pristatomas ir aptariamas modernus programų sis-
temų kūrimo procesas, pabrėžiama programų sistemų architektūros svarba, trumpai 
pristatomos pagrindinės programavimo paradigmos ir gana detaliai aiškinami svar-
būs metodiniai programinio kodo rašymo aspektai, kurie leidžia ne tik pagerinti 
kodo kokybę, bet ir pagreitinti visą programos kūrimo procesą.  

Išsamumu pasižymi ketvirtasis ir penktasis skyriai, skirti objektiniam pro-
gramavimui ir tikslingam duomenų tipų ir struktūrų panaudojimui moderniose ob-
jektinio programavimo kalbose. Pažymėtina, kad teoriniai objektinio 
programavimo principai, tokie kaip inkapsuliacija, abstrakcija, paveldėjimas, dele-
gavimas ir kt., detaliai aptariami nuosekliai derinant projektavimo ir programinės 
realizacijos etapus. Atitinkami pavyzdžiai, kurie pateikiami vizualinio modeliavi-
mo kalba UML ir C++ bei Java objektinio programavimo kalbomis, yra informaty-
vūs ir suderinti tarpusavyje. Penktame skyriuje nuosekliai nagrinėjami baziniai 
(primityvūs) programavimo kalbų duomenų tipai ir jų realizavimo mechanizmai. 
Toliau pradedant susietų duomenų struktūrų pavyzdžiais, kurie iliustruoja įvairius 
rodyklės ir nuorodos tipo kintamųjų naudojimo atvejus, palaipsniui pereinama prie 
tipinių abstrakčiųjų struktūrų: steko (dėklo), eilės, sąrašo, dėstymo lentelių ir sudė-
tingesnių, hierarchinių duomenų struktūrų (medžių). Pavyzdžiai pateikiami Paska-
lio, C++ ir Java kalbomis. 

Praktiniu požiūriu ypač naudingas šeštasis skyrius, kuriame formuluojami 
praktiniai modernios vartotojo sąsajos programavimo įgūdžiai. Detaliai nagrinėja-
mi vartotojo sąveikos su programa programavimo būdai, įvykiais grindžiamas pro-
gramavimas, naudojant programos langus ir kitus grafinės sąsajos komponentus. 
Savo apimtimi šis skyrius yra didžiausias, nes jame pristatomos Java ir .NET pro-
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gramavimo platformų grafinės bibliotekos ir pateikiama daug programavi-
mo pavyzdžių.  

Praktiniam objektinio programavimo taikymui skirti ir du paskutinieji mo-
komosios priemonės skyriai. Septintajame skyriuje nagrinėjami aktualūs objektų 
saugojimo failuose klausimai. Objektų serializacijos realizavimo pavyzdžiai patei-
kiami Java ir C# programavimo kalbomis. Aštuntajame skyriuje pristatomos integ-
ruotos kūrimo terpės (angl. Integrated Development Environment, IDE), be kurių 
naudojimo neįmanomas didesnės apimties programinių produktų kūrimas taikant 
sistemingą programų sistemų inžinerijos procesą. Detaliai nagrinėjama viena popu-
liariausių atvirų integruotų programavimo terpių – Eclipse IDE.  

Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra pateikiami savikontrolės klausimai, ku-
riais studentai gali remtis ruošdamiesi žinių vertinimui. Besimokančiųjų žinių siste-
minimui turėtų padėti ir autoriaus pateiktas trumpas kiekvieno skyriaus 
apibendrinimas.  

Manyčiau, pateikto leidinio turinys atitinka jo paskirtį, todėl esminių trū-
kumų nepastebėta.  

 
 
IŠVADA. Manau, recenzuojamas leidinys atitinka reikalavimus, keliamus 
aukštosios mokyklos mokomajai knygai, yra kokybiškas ir šiuolaikiškas. Re-
komenduoju šį leidinį išleisti. 

 
 
 
    

Klaipėdos universiteto   
Informatikos katedros vedėjas prof. dr. Vitalijus Denisovas 
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ĮVADAS 
Prieš pradedant narplioti sudėtingus programų kūrimo technologijų klau-

simus, reikia atsakyti į klausimą: kas tai? Programų kūrimo technologijų pagrindi-
nė varomoji jėga yra programavimas. Paprastai kalbant, programavimas – 
priemonė priversti kompiuterį daryti tai, ką jis turėtų daryti. Tačiau, priešingai nei 
daugelis studentų įsivaizduoja, programavimas visų pirma yra sudėtingas darbas 
(Martin R. C., 2008). 

Šalia stebuklingo žodžio programavimas, programuotojo pareigos taip pat 
apima ir daugelį kitų su programų sistemų kūrimu susijusių darbų: būsimos siste-
mos reikalavimų formulavimą ir analizavimą, reikalavimų vertimą į kompiuteriui 
suprantamą kalbą, programos kūrimą (taip, kad po to ją nesunkiai galima būtų to-
bulinti), kodo dokumentacijos rengimą (kad kiti galėtų suprasti, kas padaryta) ir 
daug kitų prievolių. Todėl programuotojas dažniau yra vadinamas tiesiog projek-
tuotoju (angl. developer), kuriam programos kūrimo projekte priskiriamas vienas 
ar keli aukščiau išvardintus darbus atitinkantys uždaviniai. 

Sunkiam programuotojo darbui palengvinti yra sukurta daug programų 
kūrimo priemonių ir technologijų. Pirmiausia tai įvairios, viena už kitą geresnės, 
programavimo kalbos ir jų kompiliatoriai. Šiais laikais skirtingų programavimo 
kalbų galima rasti tiek daug, kad pradedančiajam programuotojui tikrai sunku susi-
gaudyti, kuri iš jų yra pati geriausia ar pati tinkamiausia. Tiesą sakant, vargu ar 
galima išskirti geriausią kalbą, kadangi vienos iš jų labiau tinka vienoje dalykinėje 
srityje, kitos – kitoje, vienos kalbos  tinkamesnės vienoms sistemoms,  parankesnės 
vienokioms problemoms spręsti, kitos – kitokioms ir t. t. Todėl su šia problema ir 
susiduria pradedantieji, o ne patyrę ir programavimo technologijas išmanantys spe-
cialistai. Geriausios kalbos tiesiog nėra. Kiekvienu atveju gali būti pasitelkiama 
skirtinga programavimo kalba. Labai dažnai, projektuodami sistemą, neišvengsime  
tame pačiame kontekste panaudotų kelių programavimo kalbų. Todėl  užuot sten-
gusis labai gerai išmokti vieną iš jų, reiktų labiau įsigilinti į programavimo konst-
rukcijų ir technologijų raidą, jų kryptis ir deklaruojamus principus. Tuomet 
nebeliks poreikio kelti neatsakomų klausimų. 

Kitas labai svarbus ir tiesiogiai su programų kūrimu susijęs dalykas yra 
mokami ir nemokami, įvairias funkcijas atliekantys programų kūrimo įrankiai ir 
aplinkos. Ir nors teoriškai galima apsieiti su teksto redaktoriumi ir kurti visą pro-
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gramos kodą savarankiškai, tai tikrai nei kiek nepagreitina programuotojo darbo. 
Savaime suprantama, kad statant namą galima visas vinis kalti kumščiu, užuot 
naudojus plaktuką, bet sveiko proto darbininkai taip nesielgia. Todėl reikia įprasti 
naudotis visomis įmanomomis priemonėmis, kurios ne tik pagreitina darbą, bet ir 
palengvina kai kurias itin keblias programų kūrimo užduotis. Šios priemonės daž-
niausiai suteikia programuotojui galimybę pasinaudoti įvairiais kodo bei dokumen-
tacijos generatoriais, projektų šablonais, grafiniais redaktoriais, kodo analizatoriais, 
sufleriais ir pan. Šie įrankiai iš tiesų palengvina darbą ir dažnai suteikia galimybę 
labai nesigilinant į programavimo principus atlikti kai kurias užduotis. Vis dėlto tai 
nereiškia, kad reikia užmiršti apie vinis ir plaktukus, nes nei vienas projektuotojas 
teisingai nesuprojektuos namo, jei neišmanys, iš ko yra padaryti patys smulkiausi 
jo konstrukciniai komponentai. 

Paskutinė, bet ne mažiau svarbi programų kūrimo dalis yra tarpusavyje 
konkuruojančios metodikos, nusakančios konkrečius šio proceso žingsnius, eigą, 
priemones ir t. t. Ir nors labai dažnai atsitinka taip, kad kuriant programą visus dar-
bus atlieka vienas programuotojas, savaip suprantantis programų sistemos kūrimo 
eigą ir tvarką, toks metodas vedą į ribotų apimčių ir darbo pajėgumų projektų įgy-
vendinimą. Metodikos suteikia galimybę dirbti komandoje. Esant bendroms taisyk-
lėms ir bendrai tvarkai, galima lanksčiai paskirstyti užduotis ir koordinuoti įvairios 
apimties programų kūrimo projektus. 

Vis dėlto nei viena programavimo kalba, metodika ar įrankis nedaro ste-
buklų. Nėra  paties geriausio ir lengviausio programavimo būdo, nesvarbu, ar tai 
programavimo kalba, ar įrankis, ar kitkas. Tam tikros technologijos ir priemonės 
gali būti parankesnes vienose situacijose, kitos – kitose. Todėl geras progra-
muotojas turi išmokti esminius dalykus ir įgyti tokios patirties, kad mokėtų atsi-
rinkti, kada ir kokia priemonė, metodika ar programavimo kalba geriausiai padės 
išspręsti iškilusias problemas. Tam reikalingos geros teorinės žinios, o praktinės 
patirties įgyjama su kiekvienu nauju projektu. 

I. PROGRAMŲ SISTEMŲ KŪRIMO 
PROCESAS 

Nors kai kam tai gali pasirodyti kiek nuobodi tema, bet pirmiausia panag-
rinėsime programų kūrimo gyvavimo ciklą, metodikas ir programų siste-
mų architektūras. 

Daugelį metų įvairių informatikos mokslo ir programavimo praktikos at-
stovų šlifuotas programų sistemų kūrimo procesas yra skaidomas į tokias esmines 
veiklas (McConnell S., 2004): 

 problemos apibrėžimas, 
 reikalavimų formulavimas, 
 programų sistemos konstravimo planavimas, 
 programų sistemos architektūra arba aukšto lygio projektavimas, 
 detalus projektavimas, 
 programavimas ir derinimas (angl. debugging), 
 automatizuotas testavimas (angl. unit testing), 
 diegimo testavimas (angl. integration testing), 
 diegimas (angl. integration), 
 sistemos testavimas, 
 sistemos priežiūra. 
Šias veiklas apibrėžiantys terminai ir jų eiliškumas skirtinguose literatūros 

šaltiniuose gali skirtis, bet esminė struktūra beveik visur suprantama vienodai.  
Veiklos nebūtinai turi būti pateikiamos tokia pat tvarka kaip šiame sąraše. Papras-
tai vykdymo eiliškumą nulemia programų kūrimo gyvavimo ciklo modelis ir pasi-
rinktos metodikos. Gyvavimo ciklo modelis nusako bendrą skirtingų veiklų 
vykdymo principą, o metodikos detaliai aprašo visas projekto vykdymo fazes. To-
liau ir panagrinėsime pagrindinius programų kūrimo gyvavimo ciklo modelius. 

Programų sistemų gyvavimo ciklas 
Programų gyvavimo ciklo modelis – supaprastintas programų kūrimo pro-

ceso vaizdavimas. Pavyzdžiui, jis parodo veiklas bei jų eiliškumą, bet neatspindi 
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jas vykdančių žmonių vaidmenų. Šiame skyriuje aptarsime pagrindinius gyvavimo 
ciklo modelius, kurie, galima sakyti, apibrėžia esmines programų kūrimo proce-
sų paradigmas. 

Nors literatūroje randama ir daugiau gyvavimo ciklo modelių, tačiau ga-
lima išskirti tris pagrindinius, kurie apima daugumą kitų (Sommerville I., 2010): 

 tiesinis arba krioklio modelis (angl. waterfall), 
 inkrementinis programų kūrimas (angl. incremental development), 
 pakartotinio panaudojimo programų sistemų inžinerija (angl. reuse-

oriented software egineering). 

Krioklio modelis 

Krioklio modelis apima fundamentalias programų kūrimo proceso veiklas 
(specifikavimą, projektavimą, vertinimą bei evoliuciją) ir vaizduoja jas kaip atski-
ras, viena po kitos vykdomas fazes (1 pav.): 

 reikalavimų specifikavimas, 
 programų sistemos projektavimas, 
 realizacija,  
 testavimas ir t. t. 

 
1 pav. Krioklio modelio schema (Sommerville I., 2010) 
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Dėl vizualinio schemos panašumo į kaskadomis tekantį vandenį šis mode-
lis vadinamas krioklio modeliu. Literatūros šaltiniuose jis pirmą kartą paminėtas 
maždaug 1970 metais. Šis modelis yra suplanuoto programų kūrimo proceso pa-
vyzdys. Kiekviena veikla procese turi būti suplanuota ir numatytas jos vykdy-
mo eiliškumas.  

Pagrindinės krioklio modelio fazės tiesiogiai atspindi fundamentalias pro-
gramų kūrimo veiklas (Sommerville I., 2010). 

1. Reikalavimų analizė ir formulavimas. Sistemos funkcijos, apribo-
jimai ir tikslai apibrėžiami konsultuojantis su būsimais sistemos nau-
dotojais. Surinkti reikalavimai yra detalizuojami ir specifikuojami. 

2. Programų sistemos projektavimas. Programų sistemos projektavi-
mas apima pagrindinių sistemos abstrakcijų ir ryšių tarp jų pro-
jektavimą. 

3. Realizacija ir automatizuotas testavimas. Šios fazės metu pagal 
suprojektuotus programos modelius realizuojamas programos kodas. 
Automatizuotas testavimas užtikrina, kad sukurti komponentai ati-
tiks specifikaciją. 

4. Diegimas ir sistemos testavimas. Atskiri programos komponentai 
yra diegiami į bendrą sistemą ir testuojama, kaip visa sistema atitin-
ka reikalavimus. 

5. Sistemos veikimas ir priežiūra. Paprastai ši fazė yra pati ilgiausia 
visame gyvavimo cikle. Jos metu programų sistema yra įdiegiama ir  
pradedama naudoti. Priežiūra apima testuojant neaptiktų klaidų   šali-
nimą, programų sistemos komponentų tobulinimą ir naujų funkcijų 
diegimą pagal atnaujintus reikalavimus. 

Krioklio modelio fazės pasibaigia, kai pasirašomi galutiniai dokumentai. 
Šiame modelyje fazės negali susilieti, bet praktikoje taip atsitinka beveik visada. 
Dėl šios priežasties kiekviena fazė paprastai turi grįžtamąjį ryšį su prieš 
tai buvusia. 

Vis dėlto šis modelis nėra atsparus reikalavimų pokyčiams ir naudingas 
tik tada, kai reikalavimai iš anksto gerai žinomi ir nesikeičia proceso metu. 
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Inkrementinis modelis 

Inkrementinis modelis vienu metu vykdo tris pagrindines veiklas: specifi-
kavimą, kūrimą ir vertinimą. Programų sistema yra kuriama realizuojant keletą 
sistemos versijų. Kiekviena nauja versija gaunama papildžius senąją nauju funkcio-
nalumu (2 pav.). 

 
2 pav. Inkrementinio modelio schema (Sommerville I., 2010) 

Inkrementinis modelis remiasi tuo, kad yra sukuriama pradinė programų 
sistemos realizacija, kuri pateikiama vartotojams. Jie išsako savo poreikius, pagal 
kuriuos kuriama nauja versija. Pagrindinės šio modelio fazės (specifikacija, kūri-
mas ir vertinimas) susipynusios tarpusavyje, o ne nuosekliai vykdomos. Be to, jos 
yra susietos grįžtamaisiais ryšiais. 

Inkrementinis modelis yra priimtinesnis daugeliu programų sistemų kūri-
mo atvejų, nes jame problemų sprendimas artimesnis realaus gyvenimo situaci-
joms. Dauguma lanksčių programų sistemų kūrimo metodikų naudoja inkrementinį 
modelį. Inkrementinis programų sistemų kūrimo procesas yra pigesnis, o kuriamo-
je sistemoje daug paprasčiau daryti pakeitimus. 

Inkrementinio modelio pranašumai. 
 Sumažinama besikeičiančių vartotojų reikalavimų kaina. Todėl 

gerokai  sumažėja dokumentacijos ir modelių, kuriuos reikia pakeisti. 
 Kuriant sistemą daug lengviau sužinoti vartotojo nuomonę. Var-

totojai gali komentuoti sistemos trūkumus ir stebėti jos realizaci-
jos procesą. 
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 Daug greičiau galima pateikti sistemą naudoti, net jeigu ir neuž-
baigtas visas funkcionalumas. 

Inkrementinio modelio problemos. 
 Projekto vadovui procesas nėra matomas. Norint stebėti procesą 

vadovui reikia papildomai generuoti ataskaitas, o tai nėra labai 
efektyvu. 

 Sistemos struktūra degraduoja su kiekviena nauja versija. Norint 
užtikrinti struktūros vientisumą reikia pertvarkyti sistemą, o tai reika-
lauja didelių pastangų. 

 Inkrementinis modelis gali būti itin žalingas. Taip atsitinka dirbant 
su didelėmis sistemomis, kurioms būtina labai tvirta karkasi-
nė struktūra. 

Komponentinis modelis 

Komponentinis modelis remiasi tam tikru pakartotinai panaudojamų 
komponentų rinkiniu. Kuriant vientisą sistemą šie komponentai į ją integruojami, 
tad nereikia visko projektuoti nuo pat pradžių (3 pav.). 

 

3 pav. Komponentinio modelio schema (Sommerville I., 2010) 

Projektuojant programų sistemas beveik visada vienokiu ar kitokiu būdu 
pritaikomas pakartotinis panaudojimas. Dažniausiai taip atsitinka be išankstinių 
ketinimų, tiesiog programuojant panašias situacijas. Pakartotinio panaudojimo pro-
gramų kūrimo procesas remiasi dideliu  komponentų skaičiumi ir juos integruojan-
čiu karkasu. 
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Pirma ir paskutinė fazės sutampa su tradiciniais programų kūrimo procesų 
modeliais, todėl detalizuosime tik vidurines fazes (Sommerville I., 2010). 

1. Komponentų analizė. Pagal reikalavimų specifikaciją  atliekama ati-
tinkamų komponentų paieška. Dažniausiai komponentai tik iš dalies 
atitinka reikiamą funkcionalumą. 

2. Reikalavimų modifikavimas. Reikalavimai yra analizuojami pasi-
telkiant informaciją, gautą parenkant komponentus. Tuomet, kur tai 
įmanoma, reikalavimai yra keičiami. 

3. Komponentinis sistemos projektavimas. Šioje fazėje arba projek-
tuojamas naujas, arba naudojamas jau egzistuojantis sistemos karka-
sas. Jis  pritaikomas reikalingiems komponentams sujungti. Jei kurių 
nors komponentų nepakanka, jie taip pat yra projektuojami. 

4. Realizacija ir integravimas. Programiniai komponentai, kurių nega-
lima pakartotinai panaudoti, yra realizuojami. Komponentai ir karka-
sas integruojami į vieną sistemą. 

Galima išskirti tris komponentų tipus, kurie naudojami šiame gyvavimo 
ciklo modelyje (Sommerville I., 2010). 

 Internetinių paslaugų komponentai, kurie projektuojami remiantis 
paslaugų standartais ir aktyvuojami nuotoliniu būdu. 

 Objektų rinkiniai, kurie kuriami kaip paketai ir yra skirti integravi-
mui komponentiniuose karkasuose, tokiuose kaip .NET ir J2EE. 

 Savarankiškos programų sistemos, kurios yra sukonfigūruotos 
veikti tam tikrose aplinkose. 

Komponentinis modelis ženkliai sumažina programų sistemų kūrimo iš-
laidas, kadangi naudoja jau sukurtas sistemas ar komponentus. Tačiau tam tikrais 
atvejais gali būti sukurtos tokios sistemos, kurios gerokai prasilenkia su pradiniais 
vartotojų reikalavimais. Taip pat sunku kontroliuoti sistemos evoliuciją, kai kom-
ponentai evoliucionuoja nepriklausomai nuo jos. 



19

I. Programų sistemų kūrimo procesas

Kiti modeliai 

Daugelis kitų programų kūrimo gyvavimo ciklo modelių remiasi prieš tai 
aptartaisiais. 

 Prototipinis modelis. 
 RAD (angl. Rapid Application Development) modelis. 
 Evoliucinis modelis. 
 Spiralinis modelis. 
 Konkuruojančio projektavimo modelis. 

Metodikos 

Procesų modeliai nusako tik abstrakčias fazes ir žingsnius, tačiau nedeta-
lizuoja, kokios veiklos, vaidmenys ir priemonės užtikrina sklandžią proceso eigą. 
Detaliai procesą aprašo įvairios programų sistemų kūrimo metodikos. Jos paprastai 
remiasi vienu iš programų sistemų kūrimo gyvavimo ciklo modelių. 

 Tradicinės ir didelių sistemų metodikos paprastai remiasi krioklio 
ar šiek tiek modifikuotais krioklio modeliais. 

 Lanksčiosios metodikos, kurios skirtos mažesniems projektams, re-
miasi inkrementiniu modeliu. 

 Didelių sistemų lanksčiosios metodikos dažniau remiasi komponen-
tiniu modeliu. 

Architektūra 
Architektūros projektavimas  suprantamas kaip bendros sistemos struk-

tūros projektavimas. Programų sistemų kūrimo procese tai yra pirmoji sistemos 
projektavimo fazė. Architektūros projektavimas yra esminė sistemos projektavimo 
dalis, nusakanti jos pagrindinius  struktūrinius komponentus ir ryšius tarp jų. Ar-
chitektūra nusako sistemą kaip tarpusavyje sąveikaujančių komponentų visumą. 

Architektūriniai stiliai arba šablonai – abstraktus gerųjų praktikų, kurios 
buvo išbandytos ir testuotos skirtingose sistemose ir aplinkose, aprašas. Labai daž-
nai sutinkamas architektūrinio stiliaus pavyzdys yra MVC (angl. Model-View-
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Controler) šablonas. Šis šablonas naudojamas daugelyje internetinių sistemų klien-
to ir serverio sąveikai realizuoti. Architektūrinio stiliaus aprašas apima: šablono 
pavadinimą, detalų aprašą, grafinį modelį ir taikymo pavyzdį. MVC architektūrinis 
šablonas kartais dar vadinamas mini šablonu, kadangi nusako labai nedidelių kom-
ponentų sąveiką, be to, yra skirtas programų sistemos posistemei projektuo-
ti (4 pav.). 

 
4 pav. MVC architektūrinis šablonas (Sommerville I., 2010) 

Literatūroje aprašyta nemažai praktikoje taikomų architektūrinių stilių, 
tarp jų ir MVC architektūrinis šablonas. Detaliau panagrinėsime šiuos architektūri-
nius stilius: 

 sluoksniuota architektūra (angl. layered architecture), 
 bendros saugyklos architektūra (angl. repository architecture), 
 kliento serverio architektūra (angl. client-server architecture), 
 vamzdžių ir filtrų architektūra (angl. pipe and filter architecture), 
 įvykių valdoma architektūra (angl. event-driven architecture). 

Sluoksniuota architektūra 

Sluoksniuotoje architektūroje sistemos funkcionalumas yra išskaidomas į 
skirtingus sluoksnius. Kiekvienas viršutinis sluoksnis priklausomas nuo žemesnio-
jo funkcijų ir paslaugų. Sluoksniai gali būti pakartotinai panaudojami arba pakei-
čiami tol, kol išlaiko vienodą sąsają, reikalingą sąveikauti su kitais sluoks-
niais (5 pav.). 

Vartotojo sąsaja (angl. User Interface)

Vartotojo autentifikavimas ir autorizavimas

Pagrindinės programos funkcijos ir įrankiai

Programos palaikymas (sąveika su operacine 
sistema, duomenų baze ir pan.)

 
5 pav. Sluoksniuotos architektūros pavyzdys (Sommerville I., 2010) 

Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus privalumai yra tokie: 
 modifikuoja ir keičia kitais atitinkamus sluoksnius tol, kol išlaikoma 

vienoda sąsaja, 
 pasikartojantis funkcionalumas (pvz., autentifikavimas) gali būti 

naudojamas kiekviename sluoksnyje. 
Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus trūkumai yra tokie: 
 praktikoje visiškas sluoksnių atskyrimas yra gana sudėtinga už-

duotis, nes dažnai viršutinis sluoksnis tiesiogiai sąveikauja su apatiniu, 
 dėl didelio sluoksnių skaičiaus gali nukentėti programų sistemos 

našumas. 
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Bendros saugyklos architektūra 

Bendros saugyklos architektūra nusako, kaip tarpusavyje sąveikaujantys 
komponentai gali dalintis bendrais duomenimis. Programų sistemos, kurioms rei-
kalingi dideli duomenų kiekiai, projektuojamos taip, kad galėtų naudotis ta pačia 
duomenų baze arba duomenų saugykla. 

Tokia architektūra yra patogi tuomet, kai duomenis generuoja viena sis-
tema, o naudoja kita. Šį architektūrinį stilių naudojančių sistemų pavyzdžiai galė-
tų būti: 

 kontrolės ir valdymo sistemos,  
 CAD sistemos,  
 interaktyviosios programų kūrimo sistemos. 

6 pav. Bendros saugyklos architektūros pavyzdys (Sommerville I., 2010) 

Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus privalumai yra tokie: 
 komponentai gali būti nepriklausomi, nes jiems nebūtinas kitų 

komponentų egzistavimas, 
 vieno komponento atlikti pakeitimai yra perduodami visiems ki-

tiems komponentams, 
 duomenys yra valdomi nuosekliai, kadangi visi jie kaupiami vie-

noje vietoje. 
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Bendros saugyklos architektūra 

Bendros saugyklos architektūra nusako, kaip tarpusavyje sąveikaujantys 
komponentai gali dalintis bendrais duomenimis. Programų sistemos, kurioms rei-
kalingi dideli duomenų kiekiai, projektuojamos taip, kad galėtų naudotis ta pačia 
duomenų baze arba duomenų saugykla. 

Tokia architektūra yra patogi tuomet, kai duomenis generuoja viena sis-
tema, o naudoja kita. Šį architektūrinį stilių naudojančių sistemų pavyzdžiai galė-
tų būti: 

 kontrolės ir valdymo sistemos,  
 CAD sistemos,  
 interaktyviosios programų kūrimo sistemos. 

6 pav. Bendros saugyklos architektūros pavyzdys (Sommerville I., 2010) 

Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus privalumai yra tokie: 
 komponentai gali būti nepriklausomi, nes jiems nebūtinas kitų 

komponentų egzistavimas, 
 vieno komponento atlikti pakeitimai yra perduodami visiems ki-

tiems komponentams, 
 duomenys yra valdomi nuosekliai, kadangi visi jie kaupiami vie-

noje vietoje. 

Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus trūkumai yra tokie: 
 viena saugykla yra probleminis klaidų šaltinis, kadangi klaidos sau-

gykloje paveikia visą sistemą, 
 gali sukelti neefektyvią sąveiką tarp komponentų, nes būtina są-

veikauti per saugyklą, 
 gali būti problemiška paskirstyti duomenų saugyklą daugelyje 

kompiuterių. 

Kliento serverio architektūra 

Kliento serverio architektūra nusako labai dažnai naudojamą išskirstytų 
sistemų darbo organizavimą. Sistema, kuri naudoja šį šabloną, projektuojama 
kaip susijusių paslaugų ar serverių rinkinys ir klientai, kurie tomis paslau-
gomis naudojasi. 

Kliento serverio architektūrą sudaro trys pagrindiniai komponentai (7 pav.). 

1. Serveriai, kurie teikia paslaugas kitiems komponentams. Šio kompo-
nento pavyzdžiai galėtų būti: spausdinimo paslaugas teikiantys serve-
riai, failų serveriai, kompiliavimo serveriai. 

2. Klientai, kurie naudojasi serverių  paslaugomis. Paprastai daug klien-
tų programų egzempliorių veikia konkuruodami skirtinguose kompiu-
teriuose. 

3. Tinklas, per kurį klientai pasiekia siūlomas paslaugas. Dauguma kli-
entų serverių sistemų yra realizuotos kaip išskirstytos sistemos, ku-
rios sujungiamos naudojant internetinius protokolus. 
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7 pav. Kliento serverio architektūros pavyzdys (Sommerville I., 2010) 

Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus privalumai yra tokie: 
 lengvai suprantama architektūra, palaiko transformacijos pa-

kartotinį panaudojimą, 
 gali būti realizuojama kaip nuosekli arba konkuruojanti sistema, 
 darbo eiga atitinka daugumą verslo procesų. 

Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus trūkumai yra tokie: 
 duomenų perdavimo formatas turi būti suderintas tarp sąvei-

kaujančių komponentų, 
 kiekviena transformacija turi perskaityti įeinančius duomenis 

ir užkoduoti išeinančius, 
 nesuderinamos duomenų struktūros negali pasinaudoti funkci-

nėmis transformacijomis. 
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Vamzdžių ir filtrų architektūra 

Vamzdžių ir filtrų architektūra skirta organizuoti programų sistemų, ku-
riose funkcinės transformacijos apdoroja įeinančius ir generuoja išeinančius duo-
menis, vykdymą. Duomenys yra perduodami iš vieno transformacijos etapo į kitą. 
Transformacijos gali būti vykdomos nuosekliai arba lygiagrečiai (8 pav.). 

Pavadinimas yra kilęs iš Unix sistemos, kurioje galima jungti procesus 
naudojant „vamzdžius“. Šie, savo ruožtu, perduoda teksto srautą iš vieno proceso į 
kitą. Terminas „filtras“ yra vartojamas todėl, kad transformuojantis procesas filt-
ruoja ir apdoroja tik tuos duomenis, kurie yra skirti būtent jam. 

 

8 pav. Vamzdžių ir filtrų architektūros pavyzdys (Sommerville I., 2010) 

Įvykių valdoma architektūra 

Įvykių valdoma architektūra nusako projektuojamą programų sistemą kaip 
įvykių ir juos apdorojančių veiksmų visumą. Tokioje sistemoje įvykių skirstytuvas 
valdo jų generavimą ir klausytojų informavimą apie įvykius. Klausytojai į juos 
reaguoja atitinkamais veiksmais (9 pav.). 

Įvykių valdomose sistemose paprastai nėra nuolatinės programos valdymo 
eigos, kadangi kodas, kuris reaguoja į įvykį, yra aktyvuojamas tik tuo atveju, kai jis 
įvyksta. Įvykių valdomos sistemos paprastai realizuojamos išoriniams įvykiams 
apdoroti. Dažniausiai išorinius įvykius generuoja įvairūs sistemos vartotojo veiks-
mai, atliekami su programų sistemos vartotojo sąsaja. 
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Įvykių paskirstytojas

Įvykio šaltinis

Įvykis

K1

K2 K3

Kn

Įvykio klausytojai
 

9 pav. Įvykiais valdomos architektūros pavyzdys 

Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus privalumai yra tokie: 
 komponentai klausytojai ir komponentai šaltiniai gali veikti 

nieko nežinodami vieni apie kitus, pakanka žinoti, kaip užsire-
gistruoti įvykio klausytoju, 

 užtikrina pakartotinį kodo panaudojimą. 
Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus trūkumai yra tokie: 

 centrinis įvykių paskirstytojas turi apdoroti visus įvykius ir už-
tikrinti, kad kiekvienas užsiregistravęs klausytojas gautų pranešimą, 

 gali būti sudėtinga nusakyti, kokia eilės tvarka klausytojai 
reaguos į įvykius, 

 gali būti sudėtinga apibrėžti visais atvejais priimtinus klausy-
tojams siunčiamus duomenis apie įvykusį įvykį. 
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9 pav. Įvykiais valdomos architektūros pavyzdys 

Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus privalumai yra tokie: 
 komponentai klausytojai ir komponentai šaltiniai gali veikti 

nieko nežinodami vieni apie kitus, pakanka žinoti, kaip užsire-
gistruoti įvykio klausytoju, 

 užtikrina pakartotinį kodo panaudojimą. 
Pagrindiniai šio architektūrinio stiliaus trūkumai yra tokie: 

 centrinis įvykių paskirstytojas turi apdoroti visus įvykius ir už-
tikrinti, kad kiekvienas užsiregistravęs klausytojas gautų pranešimą, 

 gali būti sudėtinga nusakyti, kokia eilės tvarka klausytojai 
reaguos į įvykius, 

 gali būti sudėtinga apibrėžti visais atvejais priimtinus klausy-
tojams siunčiamus duomenis apie įvykusį įvykį. 

 Savikontrolės klausimai 

1. Išvardinkite ir paaiškinkite, kokias žinote programų kūrimo proce-
so veiklas. 

2. Kas yra programų kūrimo gyvavimo ciklas? 
3. Išvardinkite, kokius žinote programų gyvavimo ciklo modelius. 
4. Paaiškinkite, kuo skiriasi tradicinės ir lanksčiosios programų kūrimo me-

todikos? 
5. Paaiškinkite, kaip suprantate programų sistemų architektūros terminą. 
6. Išvardinkite, kokius žinote programų kūrimo architektūrinius stilius, ir 

juos apibūdinkite. 

 Skyriaus apibendrinimas 

Pagrindinis šio skyriaus tikslas yra suteikti skaitytojui žinių apie tai, kokie 
yra nusistovėję programų kūrimo proceso metodai ir principai. Šie metodai ir prin-
cipai pirmiausia apima programų gyvavimo ciklą ir skirtingus jo modelius. Skyriu-
je apžvelgiami tik pagrindiniai modeliai, kurie turi ir daug skirtingų modifikacijų 
bei kombinacijų. Taip pat aptariamos metodikos, detaliau nusakančios konkretų 
programų kūrimo procesą. Programų architektūra daugiau pasako apie kuriamų 
sistemų specifiką ir struktūrą. 
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II. PROGRAMAVIMO KALBOS 

Programavimo paradigmos 
Programavimo paradigma yra susijusi su bendra taisykle panašioms pro-

blemoms spręsti, su tuo, kad kuriasi jos naudotojų bendruomenės ir ja paremtos 
programavimo kalbos (Floyd R. W., 1979). 

Problemos sprendimo paradigma yra tam tikrų problemų grupei spręsti 
skirtas modelis. Sprendimas šiame modelyje yra algoritmas (10 pav.). 

 
10 pav. Programavimo paradigmų schema (Kaisler S. H., 2005) 

Norint įsigilinti į programavimo paradigmas pirmiausia reiktų pradėti nuo 
abstraktesnių programavimo vystymosi krypčių. Programavimo paradigmų skirs-
tymas pagal bendrus programavimo principus leidžia hierarchiškai pažvelgti į pro-
gramavimo kalbų vystymosi struktūrą. Vienas iš fundamentalių programavimo 
principų, kuris skirtingose kalbose gali būti suprantamas skirtingai, yra programos 
kodo vykdymas. Pagal vykdymo būdą programavimo kalbos gali būti skirstomos į 
nuoseklųjį programavimą ir konkurencinį programavimą. 

Nuoseklusis programavimas – kai programos kodas yra vykdomas nuo-
sekliai, t. y., tuo pačiu metu vykdoma tik viena instrukcija. Kiekviena kita instruk-
cija vykdoma tuomet, kai yra sutinkama kode. Tokiose programose pagrindinis 
abstrakcijos principas yra paprogramių naudojimas. 
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principų, kuris skirtingose kalbose gali būti suprantamas skirtingai, yra programos 
kodo vykdymas. Pagal vykdymo būdą programavimo kalbos gali būti skirstomos į 
nuoseklųjį programavimą ir konkurencinį programavimą. 

Nuoseklusis programavimas – kai programos kodas yra vykdomas nuo-
sekliai, t. y., tuo pačiu metu vykdoma tik viena instrukcija. Kiekviena kita instruk-
cija vykdoma tuomet, kai yra sutinkama kode. Tokiose programose pagrindinis 
abstrakcijos principas yra paprogramių naudojimas. 

Konkurencinis programavimas –  kai viena programų sistema veikia kaip 
keletas vienu metu vykdomų veiklų. Konkurencinis programavimas gali būti tikras, 
bet gali būti ir imituojamas. Jis yra veiksmingas daugiaprocesorinėse sistemose, bet 
gali būti naudojamas ir vieno procesoriaus sistemose. 

Tokiose sistemose konkurencinė elgsena pasiekiama šiais specifiniais būdais: 
 skaidant didesnes užduotis į mažesnes, 
 mažesnes užduotis priskiriant keletui vykdytojų, kad jos būtų at-

liekamos vienu metu, 
 koordinuojant užduočių vykdytojus, 
 nesumažinant užduočių per daug, kad užduoties paskyrimas ne-

taptų ilgesnis nei jos vykdymas. 
Konkurencinio programavimo pogrupis, kai programa veikia keliuose 

skirtinguose fiziniuose procesoriuose, vadinamas paraleliniu programavimu. 
Paraleliniam programavimui būdingi žingsniai: 

 algoritmas suskaidomas į dalis, 
 atskiros užduotys perduodamos skirtingiems procesoriams, 
 koordinuojama tų procesorių sąveika ir darbas. 

Panagrinėkime keturias pagrindines programavimo paradigmas, iš kurių 
kilo mažesnės paradigmos ir programavimo kalbos. 

Imperatyviosios (procedūrinės) programavimo kalbos 

Programavimas vadinamas imperatyviuoju programavimu tuomet, kai 
programuojama naudojant būsenas ir jas modifikuojančias komandas. Jei naudo-
jamos paprogramės, imperatyvusis programavimas vadinamas procedūriniu pro-
gramavimu. Todėl dažnai imperatyviosios programavimo kalbos vadinamos 
tiesiog procedūrinėmis kalbomis. Tai yra pati seniausia ir pati populiariausia pro-
gramavimo kalbų paradigma (Kaisler S. H., 2005). 

Visos imperatyviosios kalbos turi bendrų koncepcinių bruožų. 
 Programos susideda iš sakinių sekų, kurios vykdo būsenas kei-

čiančius veiksmus. 
 Imperatyviosiose kalbose tam pačiam pavadinimui gali būti pri-

skiriamos kelios reikšmės. 
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 Šių su reikšmėmis susietų pavadinimų rinkinys ir programos ei-
gos valdymo pozicija kode nusako dabartinę programos būseną. 

 Vykdoma programa generuoja skirtingų būsenų seką. 

Deklaratyviosios (funkcinės) programavimo kalbos 

Deklaratyviosiose programavimo kalbose kodas yra rašomas deklaraty-
viais sakiniais, kurie nėra vykdomi nuosekliai. Deklaratyviosios programavimo 
kalbos dažnai siejamos su funkcinėmis programavimo kalbomis. Funkciniame 
programavime programa susideda griežtai tik iš funkcijų. 

Pagrindinė programa taip pat yra suprantama kaip funkcija, kuri gauna 
pradinius duomenis kaip argumentus ir grąžina juos kaip programos vykdymo re-
zultatą. Pagrindinė funkcija aprašoma kitomis, kurios taip pat aprašomos funkci-
jomis, kol galiausiai gaunamos primityvios konstrukcijos.  

Funkcinės kalbos neturi priskyrimo sakinių, todėl kintamieji niekada nesi-
keičia, kai jiems priskiriama reikšmė. Kadangi funkcinėms programoms nebūdingas 
joks šalutinis poveikis, nebelieka pagrindinio klaidų šaltinio. Be to, šių programų 
vykdymo eiga nėra svarbi, kadangi funkcijos reikšmė apibrėžiama jos argumentų. 

Funkcinių kalbų pavyzdžiai: 
 Haskell (1999) (Sheard T., Jones S. P., 2002), 
 SML (2002), 
 CAML (2002). 

Objektinės programavimo kalbos 

Objektinis programavimas apibūdinamas kaip programavimas naudojant 
objektus, pranešimus ir objektų hierarchijas. Jis jungia duomenis ir operacijas į 
bendrus modulius, vadinamus objektais. Kiekvienas objektas turi savo duomenis ir 
operacijas, skirtas saugomiems duomenims transformuoti. 

Nors objektinės kalbos kilo iš procedūrinių kalbų paradigmos, jos nebūti-
nai yra imperatyviosios kalbos, kadangi programos vykdymo eiga suprantama kaip 
objektų tarpusavio sąveika. Tačiau realizacijos lygmenyje, kaip ir dauguma kitų 
programavimo paradigmų, programos vykdymo eiga atliekama imperatyviai. 
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 Haskell (1999) (Sheard T., Jones S. P., 2002), 
 SML (2002), 
 CAML (2002). 

Objektinės programavimo kalbos 

Objektinis programavimas apibūdinamas kaip programavimas naudojant 
objektus, pranešimus ir objektų hierarchijas. Jis jungia duomenis ir operacijas į 
bendrus modulius, vadinamus objektais. Kiekvienas objektas turi savo duomenis ir 
operacijas, skirtas saugomiems duomenims transformuoti. 

Nors objektinės kalbos kilo iš procedūrinių kalbų paradigmos, jos nebūti-
nai yra imperatyviosios kalbos, kadangi programos vykdymo eiga suprantama kaip 
objektų tarpusavio sąveika. Tačiau realizacijos lygmenyje, kaip ir dauguma kitų 
programavimo paradigmų, programos vykdymo eiga atliekama imperatyviai. 

Objektinį programavimą galima apibūdinti išvardinant pagrindinius šios 
paradigmos principus (Kaisler S. H., 2005). 

1. Abstrakcija: koncentravimasis į savybes, bendras daugeliui objektų, 
ir skirtumų tarp jų ignoravimas. 

2. Atstovavimas: simbolių rinkinys, kuris atstovauja abstrakcijai. 

3. Manipuliavimas: simbolinės reprezentacijos transformavimo taisyklės, 
kuriomis nusakomas panašios manipuliacijos efektas realiame pasaulyje. 

4. Aksiomatizavimas: griežtas savybių, kurios yra realaus pasaulio 
abstrakcijos, ir jų simbolinių reprezentacijų deklaravimas. 

5. Informacijos slėpimas (inkapsuliacija): programavimo kalbos taisyklių 
galimybė uždrausti duomenų prieinamumą lokalioms procedūroms. 

6. Pakartotinis panaudojimas: galimybė pasinaudoti egzistuojančiais 
tipais, užuot kūrus naują kodą. 

Objektinio programavimo paradigma struktūriškai tampa sudėtingesnė, 
todėl, norint teisingai projektuoti objektines sistemas, reikia atsižvelgti į įvairius 
objektinio programavimo aspektus. Sėkmingas objektinis projektavimas apima 
toliau pateikiamus struktūrinius elementus (Kaisler S. H., 2005). 

 Objektinė modulinė struktūra. 
 Duomenų abstrakcija. 
 Automatinis atminties valdymas. 
 Klasės. 
 Paveldėjimas. 
 Polimorfizmas ir dinaminis surišimas. 
 Daugkartinis ir pakartotinis paveldėjimas. 

Loginės programavimo kalbos 

Loginės, kaip ir funkcinės programavimo kalbos, yra deklaratyviosios 
programavimo kalbos. Loginės programavimo kalbos apima konstrukcijas, kurios 
apibrėžia atominius ryšius tarp reikšmių, įvertindamos faktus ir taisykles apie jas. 
Faktai ir taisyklės yra loginės išvados, gaunamos sujungiant keletą pradinių sąlygų. 
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Šiose kalbose naudojama pirmos eilės logika. Programos vykdomos apra-
šant loginius sakinius ir vertinant jų teisingumą. Viena žinomiausių loginių pro-
gramavimo kalbų yra Prolog programavimo kalba. Kitaip nei funkcinės, loginės 
programavimo kalbos turi įmontuotą paieškos mechanizmą. Be to, programos gali 
būti įvykdomos turint tik dalinę informaciją. Kodo su daline informacija pavyzdys 
galėtų būti toks (1 pvz.): 

1 append([],Ys,Ys). 
2 append([X|Xs],Ys,[X|Zs]) :- append(Xs,Ys,Zs). 

1 pvz. Prolog kalba parašyto kodo pavyzdys 

 Savikontrolės klausimai 

1. Paaiškinkite, kaip suprantate terminą  programavimo paradigma. 
2. Paaiškinkite, kaip suprantate pagrindinius procedūrinio programavimo 

principus. 
3. Kokie esminiai skirtumai atskiria imperatyvųjį programavimą nuo dek-

laratyviojo? 
4. Kuo pasižymi ir kur naudojamas funkcinis programavimas? 
5. Ką turi bendro ir kuo skiriasi procedūrinis programavimas nuo funkcinio 

programavimo? 
6. Išvardinkite pagrindinius objektinio programavimo principus. 

 Skyriaus apibendrinimas 

Šiame skyriuje labai glaustai aptariamas programavimo kalbų vystymasis. 
Pirmiausia skaitytojas supažindinamas su programavimo paradigmos konceptu. 
Toliau išskiriamos pagrindinės programavimo paradigmų šakos. Nors realybėje 
būtų labai sunku atskirti, kuri programavimo kalba kuriai iš šių šakų priklauso, bet 
vienos kalbos labiau remiasi viena paradigma, kitos – kita. Be to, šiuolaikinės pro-
gramavimo kalbos dažnai palaiko keletą programavimo paradigmų, todėl dar yra 
vadinamos daugiaparadigminėmis programavimo kalbomis. 
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Šiose kalbose naudojama pirmos eilės logika. Programos vykdomos apra-
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1 pvz. Prolog kalba parašyto kodo pavyzdys 
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5. Ką turi bendro ir kuo skiriasi procedūrinis programavimas nuo funkcinio 

programavimo? 
6. Išvardinkite pagrindinius objektinio programavimo principus. 

 Skyriaus apibendrinimas 

Šiame skyriuje labai glaustai aptariamas programavimo kalbų vystymasis. 
Pirmiausia skaitytojas supažindinamas su programavimo paradigmos konceptu. 
Toliau išskiriamos pagrindinės programavimo paradigmų šakos. Nors realybėje 
būtų labai sunku atskirti, kuri programavimo kalba kuriai iš šių šakų priklauso, bet 
vienos kalbos labiau remiasi viena paradigma, kitos – kita. Be to, šiuolaikinės pro-
gramavimo kalbos dažnai palaiko keletą programavimo paradigmų, todėl dar yra 
vadinamos daugiaparadigminėmis programavimo kalbomis. 

III. TVARKINGAS KODAS IR 
DOKUMENTAVIMAS 

Dokumentacijos rašymas vaidina svarbų vaidmenį programavime. Tvar-
kinga dokumentacija suteikia galimybę greitai analizuoti programos kodą siekiant 
aptikti klaidas ar atlikti programos pakeitimus, ypač jeigu tai kažkieno kito rašytas 
kodas. Tačiau kada dokumentaciją galima vadinti tvarkinga? Ar dokumentacijos 
rašymas nėra resursų švaistymas? Bet koks kodo apkrovimas visų pirma reikalauja 
papildomo programuotojo darbo, antra – komentarų ir kodo skaitymas užima dau-
giau laiko nei vien tik kodo skaitymas. Taigi ar reikia dokumentuoti kodą? Galbūt 
pakaktų tvarkingai ir suprantamai jį parašyti, t. y., suteikti prasmingus pavadinimus 
kintamiesiems, funkcijoms ir objektams. Juk prasmingas kodas taip pat yra doku-
mentacija. Daug panašių klausimų ir skirtingų nuomonių iškyla, kai atsiranda po-
reikis dokumentuoti kodą. Ir nors iš pirmo žvilgsnio šios nuomonės atrodo viena 
kitai prieštaraujančios, iš tiesų visos jos yra dokumentavimo srities dalis ir gali 
vienaip ar kitaip prisidėti prie šio proceso bei būti suderinamos tarpusavyje. 

Pabandykime viską sustatyti į vietas. Pirmiausia pradėkime nuo to, kad 
visą programų dokumentaciją galima suskirstyti į dvi dalis: išorinę dokumentaciją 
ir vidinę dokumentaciją (McConnell S., 2004). Išorinė dokumentacija yra susijusi 
su dokumentacija, kuri laikoma atskirai nuo kodo. Dažniausiai tai yra detali projek-
tavimo eigos dokumentacija, kuri paprastai naudojama projektuojant dideles siste-
mas. Tokioje dokumentacijoje yra detaliai aprašomi sistemos reikalavimai, priimti 
projektiniai sprendimai, galimos alternatyvos ir pan. Vidinė dokumentacija – tek-
stas, kuris yra paliekamas šalia kodo įskaitant ir patį kodą. Vidinė dokumentacija 
pirmiausia yra komentarai, kuriais suprantamai nusakoma, kas yra parašyta kode. 
Pats kodas dabartinėse programavimo kalbose gali būti dokumentavimo įrankis, 
kadangi galima naudoti gana ilgus ir prasmingus tekstinius pavadinimus. 

Taigi po truputį aiškėja skirtingų dokumentavimo priemonių paskirtis, ta-
čiau jų prieštaravimai tarpusavyje kol kas išlieka. Tam, kad jie būtų panaikinti, 
reikia atskirai išnagrinėti kiekvieną iš šių priemonių. Tik išsiaiškinus kiekvienos iš 
jų pagrindinius principus ir dokumentavimo taisykles galima bus panaikinti prieš-
taravimus ir sužinoti tvarkingo dokumentavimo paslaptį. 
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Išorinė dokumentacija 
Išorinė projekto vykdymo dokumentacija yra saugoma atskiruose dokumen-

tuose arba užrašų kataloguose. Katalogas atitinka vieną dokumentuojamą elementą. 
Esant tokiai dokumentacijai įprasta saugoti projektavimo eigos dokumentus: proble-
mos formulavimo, reikalavimų, architektūros projektavimo ir pan. 

Išorinę dokumentaciją galima suskirstyti į du tipus: projektuojamo ele-
mento katalogas UDF (angl. unit-development folder) ir detalaus projektavimo 
dokumentas (angl. detailed-design document) (McConnell S., 2004). 

UDF kataloguose paprastai saugomi užrašai, kuriuos projektuotojas veda pro-
jekto vykdymo metu. Vienas projektuojamas elementas labai dažnai atitinka vieną kla-
sę objektiniame programavime, bet gali atitikti ir programų paketą ar komponentą. Šios 
dokumentacijos paskirtis yra suteikti duomenų apie priimtus projektavimo sprendimus, 
apie kuriuos niekur kitur nesaugoma informacija. Dauguma projektų turi numatytus 
UDF minimalaus turinio standartus. Ši dokumentacija dažnai nėra formali projekto 
dokumentacija ir naudojama tik jo viduje. 

Detalaus projektavimo dokumentai – dokumentai, aprašantys žemo lyg-
mens elementų projektavimą. Jie nusako klasių arba paprogramių lygmens projek-
tavimo sprendimus, jų alternatyvas ir priežastis, kodėl pasirinktas vienas ar kitas 
sprendimas. Kartais ši informacija naudojama kaip formalus dokumentas. Tokiu 
atveju projektavimas vykdomas atskirai nuo konstravimo. Tačiau detalaus projek-
tavimo informacija gali egzistuoti ir UDF dokumentuose, arba apskritai tik komen-
taruose ir pačiame kode. 

Vidinė dokumentacija 
Priešingai nei išorinė, vidinė dokumentacija yra tokia dokumentacija, kurią 

galima perskaityti pačiame programos kode. Tai detaliausia programų sistemos do-
kumentacija, kuri dažniausiai keičiama ir keičiantis programos kodui. 

Vienas seniausių žinomų būdų vidinei dokumentacijai aprašyti yra komen-
tarų rašymas kode. Juos rašant galima nusakyti programuojamo kodo paskirtį žmogui 
įprasta kalba ir terminais. Kitas, kiek naujesnis būdas, yra tam tikro programavimo 
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dokumentacija ir naudojama tik jo viduje. 

Detalaus projektavimo dokumentai – dokumentai, aprašantys žemo lyg-
mens elementų projektavimą. Jie nusako klasių arba paprogramių lygmens projek-
tavimo sprendimus, jų alternatyvas ir priežastis, kodėl pasirinktas vienas ar kitas 
sprendimas. Kartais ši informacija naudojama kaip formalus dokumentas. Tokiu 
atveju projektavimas vykdomas atskirai nuo konstravimo. Tačiau detalaus projek-
tavimo informacija gali egzistuoti ir UDF dokumentuose, arba apskritai tik komen-
taruose ir pačiame kode. 

Vidinė dokumentacija 
Priešingai nei išorinė, vidinė dokumentacija yra tokia dokumentacija, kurią 

galima perskaityti pačiame programos kode. Tai detaliausia programų sistemos do-
kumentacija, kuri dažniausiai keičiama ir keičiantis programos kodui. 

Vienas seniausių žinomų būdų vidinei dokumentacijai aprašyti yra komen-
tarų rašymas kode. Juos rašant galima nusakyti programuojamo kodo paskirtį žmogui 
įprasta kalba ir terminais. Kitas, kiek naujesnis būdas, yra tam tikro programavimo 

stiliaus laikymasis, kai programos kodui suteikiama žmogaus kalbai būdinga prasmė. 
Pastarasis būdas yra vienas efektyviausių žemo lygmens dokumentavimo būdų. 

Komentarai 

Labai retai komentarai parašomi taip, kad duotų siekiamos naudos. Bū-
tent dėl to jie dažnai vertinami prieštaringai. Iš tiesų, jei komentarai sudaromi 
nesilaikant pagrindinių principų, jie gali atnešti daugiau žalos nei naudos 
(McConnell S., 2004). 

Pagal komentarų naudojimą galima juos suskirstyti į skirtingus tipus. Pir-
mieji trys tipai dažnai naudojami, bet gali būti labiau žalingi nei naudingi. 

1. Kodo atkartojimas. Komentarai atkartoja tai, kas parašyta kode, ta-
čiau beveik nesuteikia informacijos apie kodo funkcionalumą. Tokie 
komentarai tiesiog kitais žodžiais nusako tai, kas jau parašyta. Toks 
komentavimas gali suteikti detalesnės informacijos, bet nepagerina 
kodo skaitomumo. 

2. Kodo aiškinimas. Komentarai gali būti naudojami norint paaiškinti 
tam tikrą sudėtingą algoritmą ar paprogramę. Tokie komentarai šiek 
tiek pagerina skaitomumą, tačiau jie mažai kuo skiriasi nuo kodo at-
kartojimo. Skaitomumas padidėja tik todėl, kad ta kodo dalis yra su-
dėtinga arba klaidinanti. 

3. Kodo žymėjimas. Komentarai gali būti naudojami ne dokumentuoti, 
o  programuotojo darbui palengvinti. Tokie žymėjimai padeda greitai 
surasti tas kodo vietas, kuriose darbas dar nėra atliktas ar reikalingi 
kokie nors pakeitimai. Paprastai galutiniame kode ir jo dokumentaci-
joje neturi likti žymėjimų. Labai dažnai žymėjimai, padedantys suras-
ti reikiamas kodo vietas, sugalvojami pačių programuotojų. Tokie 
žymėjimai dažniausiai yra speciali, niekur nenaudojama simbolių se-
ka,  kurią įvedus paieškoje galima greitai surasti pažymėtas vietas. 
Tokia praktika nėra labai gera, verčiau naudoti standartinius, o dar 
geriau – programuojamos aplinkos įrankių palaikomus žymėjimus. 
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Likusieji komentarų rašymo būdai ir tipai yra tie, kuriuos naudojant iš tie-
sų galima gauti naudos, kurios tikimasi. 

4. Kodo apibendrinimas. Šiuo atveju trumpu sakiniu apibūdinamas ke-
lių eilučių kodas. Toks komentavimas yra daug naudingesnis, kadangi 
pateikia glaustą informaciją ir gali sutrumpinti kodo skaitymo laiką. 
Šie komentarai yra patogūs, kai kas nors kitas (ne kodo autorius) 
bando modifikuoti kodą. 

5. Kodo tikslo apibūdinimas. Jis paaiškina ne tai, kaip kodas veikia, o 
kokia yra jo paskirtis. Esant tokiam apibūdinimui galima nesigilinti į 
kodo veikimo algoritmą, bet suvokti, ką šis kodas daro probleminės 
srities lygmenyje. Kodo aprašymas ir jo apibendrinimas paprastai su-
teikia informacijos apie tai, kaip realizuojamas koks nors algoritmas 
ar paprogramė. Kodo tikslas nusako, kam ir kodėl algoritmas ar pa-
programė yra naudojami. Griežtos ribos tarp kodo apibendrinimo ir 
tikslo apibūdinimo nėra. Tačiau kuo geriau komentaruose atsispindi 
komentuojamo kodo tikslai, tuo didesnę naudą duoda jų naudojimas. 

6. Informacija, kuri negali būti saugoma kode. Dalis informacijos, 
kuri saugoma komentaruose, tiesiog negali būti pritaikoma pačiame 
kode, bet visada turi būti šalia. Tokia informacija apima duomenų ap-
saugos įrašus, versijų numerius, nuorodas į susijusius reikalavimus, 
automatinės dokumentacijos generavimo įrašus ir pan. 

Paskutiniai trys komentarų tipai yra priimtini ir naudingi bet kokiame 
programų sistemų projekte. Visi kiti gali atnešti daugiau žalos nei naudos. 

Informatyvus kodas 

Priešingai nei komentarų naudojimas, kodo skaitomumo didinimas yra 
pripažinta dokumentavimo praktika, kurią pritaikius pagerėja ne tik kodo skaito-
mumas, bet ir programuotojo suvokimas apie rašomą kodą. Savaime aišku, parašyti 
skaitomesnį kodą yra sunkiau, lygiai taip pat, kaip ir parašyti tvarkingus komenta-
rus. Bet informatyvaus kodo rašymas labai greitai atsiperka. Pagrindinis informa-
tyvaus kodo privalumas yra tas, kad užkoduota informacija keičiasi, keičiant patį 
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Priešingai nei komentarų naudojimas, kodo skaitomumo didinimas yra 
pripažinta dokumentavimo praktika, kurią pritaikius pagerėja ne tik kodo skaito-
mumas, bet ir programuotojo suvokimas apie rašomą kodą. Savaime aišku, parašyti 
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tyvaus kodo privalumas yra tas, kad užkoduota informacija keičiasi, keičiant patį 

kodą. Anksčiau informatyvaus kodo rašymą ribodavo tekstinių simbolių kodavimo 
galimybės ir įvairūs kompiliatorių apribojimai. Dabar nėra prasmės rašyti sutrum-
pintų pavadinimų, nors daugelis senosios kartos programuotojų greičiausiai taip 
daro iš įpratimo. 

Kodo informatyvumui užtikrinti pakanka laikytis tam tikrų programavimo 
principų, tokių kaip struktūrizuotas kodas, prasmingi kintamųjų ir paprogramių 
pavadinimai, tekstinių konstantų pavadinimų naudojimas vietoje raidinių, tvarkin-
gas kodo išdėstymas ir lygiavimas, optimizuota programos vykdymo eiga ir duo-
menų struktūros. 

Neinformatyvaus kodo pavyzdys galėtų atrodyti taip (2 pvz.): 

3   int n = 10; 
4   int r = n; 
5   while(n>0){ 
6      n--; 
7  r *= n; 
8   } 

2 pvz. Neinformatyvus kodas C++ kalba 

Tas pats kodas galėtų saugoti daug daugiau informacijos (3 pvz.): 

9    int variable = 10; 
10    int factorial = variable; 
11    while(variable>0){ 
12   variable--; 
13       factorial *= variable; 
14    } 

3 pvz. Informatyvus kodas C++ kalba 

Nors kodas struktūriškai nepasikeitė ir uždavinys gana paprastas (faktoria-
lo skaičiavimas), antrą variantą daug lengviau suvokti. Kai kodas aiškesnis, ir pa-
prasčiau aptikti klaidas, ir lengviau projektuoti naują kodą. 

Taigi kokios yra pagrindinės taisyklės, kurių reiktų laikytis siekiant in-
formatyvaus kodo? Pabandykime tas taisykles apibrėžti, užduodami sau klausimus. 

1. Klasės 
a. Ar klasės sąsaja yra pakankamai abstrakti? 
b. Ar klasės pavadinimas yra aiškus ir nusako jos pagrindinę paskirtį? 
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c. Ar klasės sąsaja nusako, kaip ta klase pasinaudoti? 
d. Ar galima pasinaudoti klase kaip juodąja dėže? 

2. Procedūros ir paprogramės 
a. Ar pavadinimas pasako, ką atlieka procedūra? 
b. Ar procedūra aprašo vieną vienintelę užduotį? 
c. Ar procedūrų sąsaja yra aiški ir suprantama? 

3. Kintamųjų ir konstantų pavadinimai 
a. Ar pavadinimai yra pakankamai aiškūs, kad nusakytų deklaruo-

jamų duomenų paskirtį? 
b. Ar kintamieji naudojami tik tokiems duomenims, pagal kuriuos 

yra pavadinti? 
c. Ar kontroliniai kintamieji turi  aiškesnius pavadinimus negu i, j, 

k ir pan.? 
d. Ar naudojami išvardinamojo tipo kintamieji vietoje loginių? 
e. Ar naudojamos vardinės konstantos vietoje skaitinės ar tekstinės 

numeracijos? 
f. Ar remiantis pavadinimų sudarymo susitarimu galima atpažinti 

klases, išvardinamuosius tipus, vardines konstantas, lokalius kin-
tamuosius, klasių kintamuosius ir globalius kintamuosius? 

4. Duomenų organizavimas 
a. Ar tam, kad būtų aiškiau, naudojami papildomi kintamieji? 
b. Ar duomenų tipai yra pakankamai paprasti? 
c. Ar sudėtingi duomenys yra apdorojami, naudojant abstrakčius 

duomenų tipus? 

5. Programos eigos valdymas 
a. Ar trumpiausias programos įvykdymo kelias yra aiškus? 
b. Ar susiję kodo sakiniai yra sugrupuoti? 
c. Ar savarankiški kodo rinkiniai yra jungiami į paprogrames? 
d. Ar visi sąlygos sakiniai dažniau vykdo kodą teisingo pasirinkimo 

atveju (if) nei neteisingo (else)? 
e. Ar valdymo struktūros yra optimizuotos ir sumažina sudėtingumą? 
f. Ar ciklai naudojami tik vienam funkcionalumui realizuoti? 
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g. Ar vidinių klasių ir funkcijų naudojimas yra sumažintas iki mi-
nimumo? 

h. Ar programos eigos valdymui supaprastinti naudojamos loginės 
funkcijos ir sprendimų lentelės? 

6. Programos kodo išdėstymas 
a. Ar programos kodo išdėstymas nusako programos loginę struktūrą? 

7. Projektavimo lygmuo 
a. Ar realizacijos detalumas yra kiek galima labiau paslėptas? 
b. Ar programa parašyta naudojant projektuojamos dalykinės sri-

ties terminus ir sąvokas (o ne programavimo ir informatikos 
mokslo terminus)? 

 Savikontrolės klausimai 

1. Kuo skiriasi išorinė ir vidinė dokumentacija? 
2. Kas yra bendro tarp dokumentacijos ir komentarų kode? 
3. Išvardinkite, kokius žinote skirtingus komentavimo būdus. 
4. Kokios yra pagrindinės taisyklės, kurių reiktų laikytis siekiant informaty-

vaus kodo? 

 Pratimai ir užduotys 

1. Pasirinkite tolesniuose skyriuose pateikiamus pavyzdžius ir išanalizuokite, 
ar programos kodas tenkina visas informatyvaus kodo taisykles, aprašytas 
šiame skyriuje. 

a. Pasirinkite programą, parašytą C++ kalba. 
b. Pasirinkite programą, parašytą Java kalba. 

2. Pasirinkite tolesniuose skyriuose pateikiamus pavyzdžius ir papildykite 
programas 4–7 lygmens komentavimu. 

a. Pasirinkite programą, parašytą C++ kalba. 
b. Pasirinkite programą, parašytą Java kalba. 
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 Skyriaus apibendrinimas 

Dokumentacija yra svarbi ir neatsiejama programų kūrimo dalis. Šiame 
skyriuje skaitytojas sužino, kad visą programų dokumentaciją galima suskirstyti į 
dvi dalis: išorinę dokumentaciją ir vidinę dokumentaciją. Išorinė dokumentacija 
apima bendrus programų kūrimo dokumentus, generuojamus  jas kuriant. Vidinė 
dokumentacija savo ruožtu apima tik dokumentus, susijusius su programos kodu. 
Komentarai ir informatyvus kodas taip pat yra svarbios dokumentacijos rengimo 
dalys. Informatyvus kodas dažnai gali atstoti didelį kiekį rašytinio teksto, todėl jo 
analizės procesas gerokai pagreitėja. 

IV. OBJEKTINIS PROGRAMAVIMAS 
Visų pirma paneigsime pradedantiesiems programuotojams dažnai susida-

rančią nuomonę, kad objektinis programavimas – nauja programavimo paradigma. 
Iš tiesų jau nuo 1960 metų kuriamos objektinių programų sistemos, kurios pirmą 
kartą pritaikytos programavimo kalboje Simula 67. Smalltalk, pirmoji visiškai ob-
jektinė programavimo kalba, atsirado 1970 metais. Tais pačiais metais Smalltalk 
įkvėpė panaudoti objektus LISP programavimo kalboje. 1985 metais Bertrand  
Meyer sukūrė Eiffel kalbą – gryną objektinę kalbą, kuri nuo kitų skyrėsi tuo, kad 
buvo ne tik programavimo kalba, bet ir notacija, palaikanti visą programinės įran-
gos gyvavimo ciklą. 1990 metais objektinis programavimas tapo dominuojančia 
programavimo metodika ir taikytas daugelyje žinomų programavimo kalbų (Visual 
FoxPro 3.0, C++, Delphi, Objective-C ir kt.). 1997 metais atsirado UML (angl. 
Unified Modeling Language) – objektinė modeliavimo kalba. 

Bendrieji principai 
Programavimo metodas yra laikomas objektiniu, jeigu jis remiasi pagrin-

dinėmis objektinės paradigmos sąvokomis: 
 konceptais, susiejančiais statinę sistemos struktūrą ir elgseną ar-

ba dinamiškumą, 
 abstrakcijos principais, 
 inkapsuliacijos principais, 
 polimorfizmo principais, 
 daugkartiniu panaudojimu. 

Galima išskirti ir detalizuoti pagrindinius objektinio programavimo principus. 

1. Inkapsuliacija – išorinių, kitiems objektams prieinamų savybių iš-
skyrimas bei vidinių savybių slėpimas. Struktūrinės objektų savybės 
yra vadinamos atributais, elgsenos savybės – operacijomis. 

2. Paveldėjimas – mechanizmas, kuriuo remiantis klasės paveldi savy-
bes iš tėvinių klasių. Paveldėjimą nusako apibendrinimo („tėvas“) ir 
specializacijos („vaikas“) ryšiai. 
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 Skyriaus apibendrinimas 
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jektinė programavimo kalba, atsirado 1970 metais. Tais pačiais metais Smalltalk 
įkvėpė panaudoti objektus LISP programavimo kalboje. 1985 metais Bertrand  
Meyer sukūrė Eiffel kalbą – gryną objektinę kalbą, kuri nuo kitų skyrėsi tuo, kad 
buvo ne tik programavimo kalba, bet ir notacija, palaikanti visą programinės įran-
gos gyvavimo ciklą. 1990 metais objektinis programavimas tapo dominuojančia 
programavimo metodika ir taikytas daugelyje žinomų programavimo kalbų (Visual 
FoxPro 3.0, C++, Delphi, Objective-C ir kt.). 1997 metais atsirado UML (angl. 
Unified Modeling Language) – objektinė modeliavimo kalba. 

Bendrieji principai 
Programavimo metodas yra laikomas objektiniu, jeigu jis remiasi pagrin-

dinėmis objektinės paradigmos sąvokomis: 
 konceptais, susiejančiais statinę sistemos struktūrą ir elgseną ar-

ba dinamiškumą, 
 abstrakcijos principais, 
 inkapsuliacijos principais, 
 polimorfizmo principais, 
 daugkartiniu panaudojimu. 

Galima išskirti ir detalizuoti pagrindinius objektinio programavimo principus. 

1. Inkapsuliacija – išorinių, kitiems objektams prieinamų savybių iš-
skyrimas bei vidinių savybių slėpimas. Struktūrinės objektų savybės 
yra vadinamos atributais, elgsenos savybės – operacijomis. 

2. Paveldėjimas – mechanizmas, kuriuo remiantis klasės paveldi savy-
bes iš tėvinių klasių. Paveldėjimą nusako apibendrinimo („tėvas“) ir 
specializacijos („vaikas“) ryšiai. 
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3. Abstrakcija – esminių savybių išskyrimas ir neesminių ignoravimas. 

4. Polimorfizmas (kuris yra pasiekiamas objektinės paradigmos prie-
monėmis) – skirtingos elgsenos vykdymas naudojant tą pačią sąsają. 

Kol kas neapsistokime ties šiais principais ir pamėginkime išsiaiškinti, kas 
iš tiesų yra pagrindinis šio programavimo konstrukcinis elementas – objektas. Iš 
vienos pusės, tai gali pasirodyti gana sudėtingas klausimas, nes nei vienas progra-
mų kūrimo metodas nėra trivialus, visiems jiems būtinas tam tikras teorinių žinių 
bagažas ir sugebėjimas jas suvokti. Iš kitos pusės, tai yra gana paprastas klausimas 
žmogui, kadangi žmonės galvoja naudodami objektus. Objektai yra statybiniai ob-
jektinės sistemos blokai, todėl ją galima vadinti tiesiog objektų rinkiniu 
(Weisfeld M., 2008). Objektai apibrėžiami naudojant duomenis (atributus) ir elg-
seną (metodus bei operacijas). Pavyzdžiui: 

 objektas asmuo turi atributus: akių spalvą, amžių, ūgį ir t. t., 
 objektas asmuo taip pat pasižymi tam tikra elgsena: vaikšto, kal-

ba, kvėpuoja ir t. t. 
Kai sakome, kad objektas turi ir duomenis, ir elgseną, žodis „ir“ atskiria 

objektinį programavimą nuo procedūrinio. Procedūriniame programavime duome-
nys saugomi atskirose struktūrose, kuriomis manipuliuoja procedūros. Procedūros 
veikia kaip „juodosios dėžės“, į kurias patenka ir iš kurių išeina duomenys 
(Weisfeld M., 2008). Realiame pasaulyje objektas galėtų būti bet kas, pavyzdžiui, 
darbuotojas (11 pav.). Ir nors vidinių darbuotojo duomenų mes tiesiogiai nemato-
me, remdamiesi darbuotojo objekto elgsena galime juos sužinoti. 
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11 pav. Darbuotojo objektas ir jo išorinė elgsena 

Objektus galima įsivaizduoti kaip realaus pasaulio dalykus, tačiau daug 
patogiau juos vaizduoti UML modeliavimo kalboje. Naudodami modeliavimo kal-
bą sutariame dėl vienodos notacijos, todėl visiems suprantamai galime pavaizduoti 
ne tik išorinę elgseną, bet ir vidinius duomenis. Pasinaudodami klasės UML konst-
rukcija pavaizduosime prieš tai buvusiame paveikslėlyje pateiktą objektą (12 pav.). 

 
12 pav. Lietuviškas klasės pavyzdys UML modeliavimo kalboje 
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Šiame pavyzdyje, kaip ir prieš tai pateiktame, yra naudojami lietuviški 
simboliai ir pavadinimai. Programuoti lietuviškais rašmenimis ne tik kad nepatarti-
na, toks programavimas apskritai nepalaikomas jokioje programavimo kalboje. Be 
to, visos programavimo kalbos naudoja anglų kalbą kaip bazinę kalbą programa-
vimo konstrukcijoms nusakyti. Todėl atsižvelgiant į tai, kad remiantis UML yra 
projektuojamos programos, geriausia būtų naudoti angliškus simbolius ir pavadi-
nimus. Tai taip pat padės susikalbėti programuotojams, vykdantiems tarptautinius 
projektus. Taigi perrašykime klasę taip, kad būtų patogiau ją programuoti, ir papil-
dykime programavimo konstrukcijomis (13 pav.). 

 
13 pav. Angliškas klasės pavyzdys UML modeliavimo kalboje 

Taip aprašytą objektų klasę galima pusiau automatiškai paversti progra-
mos kodu. Visiškai atitinkantis UML modelį C++ kodas yra pateikiamas šiame 
pavyzdyje (4 pvz.): 

1 class Employee { 
2   private: 
3     string name; 
4     string surname; 
5     int sid; 
6     double payPerHour; 
7     int hours; 
8   public: 
9     void setName(string name, stringa 
10      surname){ 
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Šiame pavyzdyje, kaip ir prieš tai pateiktame, yra naudojami lietuviški 
simboliai ir pavadinimai. Programuoti lietuviškais rašmenimis ne tik kad nepatarti-
na, toks programavimas apskritai nepalaikomas jokioje programavimo kalboje. Be 
to, visos programavimo kalbos naudoja anglų kalbą kaip bazinę kalbą programa-
vimo konstrukcijoms nusakyti. Todėl atsižvelgiant į tai, kad remiantis UML yra 
projektuojamos programos, geriausia būtų naudoti angliškus simbolius ir pavadi-
nimus. Tai taip pat padės susikalbėti programuotojams, vykdantiems tarptautinius 
projektus. Taigi perrašykime klasę taip, kad būtų patogiau ją programuoti, ir papil-
dykime programavimo konstrukcijomis (13 pav.). 

 
13 pav. Angliškas klasės pavyzdys UML modeliavimo kalboje 

Taip aprašytą objektų klasę galima pusiau automatiškai paversti progra-
mos kodu. Visiškai atitinkantis UML modelį C++ kodas yra pateikiamas šiame 
pavyzdyje (4 pvz.): 

1 class Employee { 
2   private: 
3     string name; 
4     string surname; 
5     int sid; 
6     double payPerHour; 
7     int hours; 
8   public: 
9     void setName(string name, stringa 
10      surname){ 

11       this->name = name+surname; 
12       this->surname = surname; 
13     } 
14     void setSID(int sid){ 
15       this->sid = sid; 
16     } 
17     void setPayPerHour(double  
18      payPerHour){ 
19       this->payPerHour = payPerHour; 
20     } 
21     void setHours(int hours){ 
22       this->hours = hours; 
23     } 
24     string getName(){ 
25       return name + surname; 
26     } 
27     int getSID(){ 
28       return sid; 
29     } 
30     double calculateSalary(){ 
31       return payPerHour * hours; 
32     } 
33 }; 

4 pvz. Klasės realizacija C++ kalboje 

Klasės ir objektai yra tarpusavyje griežtai susiję. Klasės struktūra nulemia 
objekto struktūrą. Ir nors kai kuriose kalbose objektai gali būti aprašomi nenaudo-
jant klasių, jos yra neatsiejama objektinio programavimo principų  dalis. 

Pirmiausia panagrinėkime bendrus objektinio programavimo principus, 
nusakančius, kaip deklaruoti ir pasinaudoti klasėmis ir objektais. 

Klasės 

Klasė – šablonas, pagal kurį yra kuriamas objektas (14 pav.). Kai sakome, 
kad sukuriamas objektas, tai reiškia, kad sukuriamas klasės egzempliorius (angl. 
instance). Kiekvienas objektas turi savo atributų reikšmes nepriklausomai nuo to, 
kokias turi kiti tos pačios klasės objektai (Weisfeld M., 2008). 
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14 pav. Klasės ir objektai 

Labai svarbu suvokti, kad klasė yra loginė abstrakcija. Dinaminėje atmin-
tyje vieta yra rezervuojama tik tuomet, kai sukuriame klasės objektą. Deklaruoda-
mi klasę, iš tiesų deklaruojame klasės egzemplioriaus kintamuosius ir metodus, 
kuriuos naudosime elgsenai su kintamaisiais aprašyti. Ir nors sintaksiškai tai nėra 
apibrėžta, klasės turi vaizduoti tik vieną dalykinės srities esybę. 

Pavyzdžiui, klasė, skirta vardams ir telefono numeriams saugoti, neturėtų 
būti naudojama informacijai, susijusiai su akcijų rinkomis, vidutinių metų kritulių 
kiekiu ar automobilių dalių numeriais. 

Reiktų pabrėžti tai, kad Java kalboje (kitaip nei C++) klasės, jų atributai ir 
metodai yra apibrėžiami ne tik toje pačioje klasėje, bet ir tame pačiame faile 
(5 pvz.) (Horton I., 2011).  

1 class ClassName { 
2  
3   int var1; 
4   char var2; 
5   String varN; 
6  
7   void method1(int p1,char p2) { 
8     this.var1 = p1; 
9     this.var2 = p2; 
10   } 
11   String method2() {  
12     // …metodo kodas…  
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14 pav. Klasės ir objektai 

Labai svarbu suvokti, kad klasė yra loginė abstrakcija. Dinaminėje atmin-
tyje vieta yra rezervuojama tik tuomet, kai sukuriame klasės objektą. Deklaruoda-
mi klasę, iš tiesų deklaruojame klasės egzemplioriaus kintamuosius ir metodus, 
kuriuos naudosime elgsenai su kintamaisiais aprašyti. Ir nors sintaksiškai tai nėra 
apibrėžta, klasės turi vaizduoti tik vieną dalykinės srities esybę. 

Pavyzdžiui, klasė, skirta vardams ir telefono numeriams saugoti, neturėtų 
būti naudojama informacijai, susijusiai su akcijų rinkomis, vidutinių metų kritulių 
kiekiu ar automobilių dalių numeriais. 

Reiktų pabrėžti tai, kad Java kalboje (kitaip nei C++) klasės, jų atributai ir 
metodai yra apibrėžiami ne tik toje pačioje klasėje, bet ir tame pačiame faile 
(5 pvz.) (Horton I., 2011).  

1 class ClassName { 
2  
3   int var1; 
4   char var2; 
5   String varN; 
6  
7   void method1(int p1,char p2) { 
8     this.var1 = p1; 
9     this.var2 = p2; 
10   } 
11   String method2() {  
12     // …metodo kodas…  

13   } 
14   void methodN(String [] args) { 
15     // …metodo kodas…  
16   } 
17 } 

5 pvz. Klasės deklaravimas Java kalboje 

C++ kalboje metodų realizacijas galima aprašyti atskirai (6 pvz.) 
(Prata S., 2011). 

1 /*Failas ClassName.h*/ 
2 namespace std{ 
3 class ClassName { 
4 private: 
5  int var1; 
6  char var2; 
7  string varN; 
8 public: 
9  ClassName(); 
10  virtual ~ClassName(); 
11  void method1(int p1,char p2); 
12  string method2(); 
13  void methodN(string* args[]); 
14 }; 
15 } 
16  
17 /*Failas ClassName.cpp*/ 
18 #include "ClassName.h" 
19 namespace std { 
20 void ClassName::method1(int p1,char p2){ 
21  this->var1 = p1; 
22  this->var2 = p2; 
23 } 
24 string ClassName::method2() { 
25  // …metodo kodas… 
26 } 
27 void ClassName::methodN(string* args[]){ 
28  // …metodo kodas… 
29 } 
30 } 

6 pvz. Klasės deklaravimas C++ kalboje 
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Klasėje apibrėžiami kintamieji yra vadinami atributais, o elgsena – meto-
dais arba operacijomis. Labai svarbu atskirti sąvokas: 

 operacija, kai kalbame apie sąsają (išorinę klasės struktūrą), 
 metodas, kai kalbame apie klasę realizuojančias instrukcijas (vi-

dinę klasės struktūrą), 
 funkcija, kai norime pasakyti, kad metodas grąžina reikšmę, 
 procedūra, kai norime pasakyti, kad metodas negrąžina jokios 

reikšmės, o tik perduoda valdymą. 
Panašiai ir su kintamaisiais: 

 kintamieji (angl. variables), 
 atributai (angl. fields), 
 parametrai (angl. parameters). 

Atributai ir metodai 

Atributai gali būti statiniai arba dinaminiai kintamieji. Statiniai atributai 
reiškia, kad toks kintamasis programoje bus vienas ir prieinamas kreipiantis į klasę. 
Deklaruojant statinius kintamuosius naudojama direktyva static. Dinaminiai 
kintamieji reiškia, kad kiekvienas kintamasis yra prieinamas per nuorodą į objektą. 
Kiekviename objekte tokie kintamieji turės skirtingas reikšmes. 

Paprastai atributai yra deklaruojami su private arba protected mo-
difikatoriais. Tai reiškia, kad atributas pasiekiamas tik iš vidinių klasės metodų 
(juodosios dėžės principas). Atributams reikšmes priskiriame, naudodami direkty-
vą this.  

Metodai taip pat gali būti statiniai (klasės metodai) ir dinaminiai (egzemp-
liorių metodai). Pavyzdžiui, String.valueOf() yra statinis metodas Java pro-
gramavimo kalboje. Statiniai metodai negali adresuoti egzempliorių kintamųjų 
(dinaminių atributų). Šie metodai labai plačiai naudojami Math funkcijų bibliote-
koje, Java kalboje (Horton I., 2011). 

Statiniai metodai ir atributai yra pasiekiami bet kurioje programos vietoje, nu-
rodant klasės pavadinimą ir statinio metodo ar atributo pavadinimą (7 pvz., 8 pvz.). 

1  Math.sqrt(x) //Java; 
2  String.valueOf(x) //Java; 
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 funkcija, kai norime pasakyti, kad metodas grąžina reikšmę, 
 procedūra, kai norime pasakyti, kad metodas negrąžina jokios 

reikšmės, o tik perduoda valdymą. 
Panašiai ir su kintamaisiais: 

 kintamieji (angl. variables), 
 atributai (angl. fields), 
 parametrai (angl. parameters). 

Atributai ir metodai 

Atributai gali būti statiniai arba dinaminiai kintamieji. Statiniai atributai 
reiškia, kad toks kintamasis programoje bus vienas ir prieinamas kreipiantis į klasę. 
Deklaruojant statinius kintamuosius naudojama direktyva static. Dinaminiai 
kintamieji reiškia, kad kiekvienas kintamasis yra prieinamas per nuorodą į objektą. 
Kiekviename objekte tokie kintamieji turės skirtingas reikšmes. 

Paprastai atributai yra deklaruojami su private arba protected mo-
difikatoriais. Tai reiškia, kad atributas pasiekiamas tik iš vidinių klasės metodų 
(juodosios dėžės principas). Atributams reikšmes priskiriame, naudodami direkty-
vą this.  

Metodai taip pat gali būti statiniai (klasės metodai) ir dinaminiai (egzemp-
liorių metodai). Pavyzdžiui, String.valueOf() yra statinis metodas Java pro-
gramavimo kalboje. Statiniai metodai negali adresuoti egzempliorių kintamųjų 
(dinaminių atributų). Šie metodai labai plačiai naudojami Math funkcijų bibliote-
koje, Java kalboje (Horton I., 2011). 

Statiniai metodai ir atributai yra pasiekiami bet kurioje programos vietoje, nu-
rodant klasės pavadinimą ir statinio metodo ar atributo pavadinimą (7 pvz., 8 pvz.). 

1  Math.sqrt(x) //Java; 
2  String.valueOf(x) //Java; 

3  Math.PI; //Java 
7 pvz. Statiniai atributai ir metodai (Java) 

4  someClass::x //C++ 
5  someClass::staticMethod() //C++ 

8 pvz. Statiniai atributai ir metodai (C++) 

Norint naudoti dinaminius atributus ir metodus, pirma reikia sukurti kla-
sės egzempliorių – objektą (9 pvz.).  

1  Sphere ball  = new Sphere(); //Java 
2  ball.xCenter = 5; //Java 
3  ball.draw(); //Java 

9 pvz. Dinaminiai atributai ir metodai (Java) 

Java kalboje objektus, kaip ir primityvius kintamuosius, deklaruojame nu-
rodydami tipą ir objekto pavadinimą. Objektų atveju tipas atitiks klasę, pavyzdžiui: 
Sphere ball. Taip deklaruodami objektą sukuriame tik kintamąjį, kuris gali 
saugoti nuorodą į klasės objektą dinaminėje atmintyje (15 pav.). Norint sukurti 
objektą, rezervuoti jam atminties vietą, reikia naudoti konstruktorių: Sphere 
ball = new Sphere(). 

 
15 pav. Objektai ir dinaminė atmintis (angl. heap) 

C++ kalboje objektus galima kurti dvejopai: naudojant lokalaus dėklo 
(angl. stack) atmintį ir naudojant dinaminę atmintį (Prata S., 2011). Pirmuoju atve-
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ju objekto gyvavimo laikas yra ribojamas kodo bloko, antruoju  objektas gali egzis-
tuoti nepriklausomai nuo kodo bloko. Norėdami panaudoti lokalų dėklą, gausime 
tokį kodą (10 pvz.): 

1  Sphere ball = ball(); //C++ 
2  ball.xCenter = 5; //C++ 
3  ball.draw(); //C++ 

10 pvz. Dinaminiai atributai ir metodai, naudojant lokalų dėklą (C++) 

Norėdami panaudoti dinaminę atmintį (angl. heap), turėsime rašyti kiek 
kitaip (11 pvz.): 

4  Sphere* ball  = new Sphere(); //C++ 
5  ball->xCenter = 5; //C++ 
6  ball->draw(); //C++ 
11 pvz. Dinaminiai atributai ir metodai, naudojant dinaminę atmintį (C++) 

Objekto gyvavimo laikas Java kalboje yra nulemiamas kintamojo, kuris 
saugo nuorodą į objektą. Jeigu yra tik viena nuoroda į objektą, tuomet jis gyvuos 
tol, kol tas vienas kintamasis saugos nuorodą į objektą. Jei kintamasis yra naikina-
mas, tuomet naikinamas ir objektas (Horton I., 2011). Pavyzdžiui, kintamasis buvo 
deklaruotas metodo viduje, tokiu atveju jis egzistuos tik tada, kai bus kviečiamas 
metodas. Galima ištrinti nuorodą iš kintamojo, panaudojant null reikšmę 
(myBox = null). Jeigu tai buvo vienintelė nuoroda, tuomet tai reikš objekto 
sunaikinimą. Tačiau Java kalboje objektai nėra naikinami akimirksniu, ištrynus 
paskutinę nuorodą į objektą. Neprieinamų objektų fizinis sunaikinimas yra atlie-
kamas automatiškai, „šiukšlių  surinkimo“ proceso metu (angl. garbage collec-
tion). Tam, kad šis procesas įvyktų, gali prireikti šiek tiek laiko, todėl naudojant 
labai didelius objektus arba labai daug jų reikia nepamiršti, kad atminties atlaisvi-
nimas užtrunka. Galima (bet nepatartina) rankiniu būdu aktyvuoti šiukšlių surinki-
mą System.gc(). 

Metodams galima nurodyti grąžinamą reikšmę. Kuomet nurodome, kad  
metodas grąžina tam tikro tipo reikšmę, pabaigoje turime paminėti, kokia tai 
reikšmė. Tam naudojame return direktyvą. Jeigu tai neprieštarauja programos 
logikai, return gali būti deklaruojamas keliose metodo vietose (pvz., jei naudo-
jame if else sakinius). Jei nenorime, kad metodas grąžintų kokią nors reikšmę, 
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ju objekto gyvavimo laikas yra ribojamas kodo bloko, antruoju  objektas gali egzis-
tuoti nepriklausomai nuo kodo bloko. Norėdami panaudoti lokalų dėklą, gausime 
tokį kodą (10 pvz.): 

1  Sphere ball = ball(); //C++ 
2  ball.xCenter = 5; //C++ 
3  ball.draw(); //C++ 

10 pvz. Dinaminiai atributai ir metodai, naudojant lokalų dėklą (C++) 

Norėdami panaudoti dinaminę atmintį (angl. heap), turėsime rašyti kiek 
kitaip (11 pvz.): 

4  Sphere* ball  = new Sphere(); //C++ 
5  ball->xCenter = 5; //C++ 
6  ball->draw(); //C++ 
11 pvz. Dinaminiai atributai ir metodai, naudojant dinaminę atmintį (C++) 

Objekto gyvavimo laikas Java kalboje yra nulemiamas kintamojo, kuris 
saugo nuorodą į objektą. Jeigu yra tik viena nuoroda į objektą, tuomet jis gyvuos 
tol, kol tas vienas kintamasis saugos nuorodą į objektą. Jei kintamasis yra naikina-
mas, tuomet naikinamas ir objektas (Horton I., 2011). Pavyzdžiui, kintamasis buvo 
deklaruotas metodo viduje, tokiu atveju jis egzistuos tik tada, kai bus kviečiamas 
metodas. Galima ištrinti nuorodą iš kintamojo, panaudojant null reikšmę 
(myBox = null). Jeigu tai buvo vienintelė nuoroda, tuomet tai reikš objekto 
sunaikinimą. Tačiau Java kalboje objektai nėra naikinami akimirksniu, ištrynus 
paskutinę nuorodą į objektą. Neprieinamų objektų fizinis sunaikinimas yra atlie-
kamas automatiškai, „šiukšlių  surinkimo“ proceso metu (angl. garbage collec-
tion). Tam, kad šis procesas įvyktų, gali prireikti šiek tiek laiko, todėl naudojant 
labai didelius objektus arba labai daug jų reikia nepamiršti, kad atminties atlaisvi-
nimas užtrunka. Galima (bet nepatartina) rankiniu būdu aktyvuoti šiukšlių surinki-
mą System.gc(). 

Metodams galima nurodyti grąžinamą reikšmę. Kuomet nurodome, kad  
metodas grąžina tam tikro tipo reikšmę, pabaigoje turime paminėti, kokia tai 
reikšmė. Tam naudojame return direktyvą. Jeigu tai neprieštarauja programos 
logikai, return gali būti deklaruojamas keliose metodo vietose (pvz., jei naudo-
jame if else sakinius). Jei nenorime, kad metodas grąžintų kokią nors reikšmę, 

deklaruodami naudojame direktyvą void. Tokiu atveju galime nenaudoti return 
su reikšme ar be jos. 

Metodams galima perduoti parametrus. Metodo parametrų sąrašas nurodo, 
kiek ir kokio tipo kintamųjų galime perduoti į metodą. Parametro pavadinimas pa-
sako, kaip kintamasis bus pasiekiamas metodo viduje. Kiekvienas parametras ir 
argumentas turi specifinę prasmę (panašiai kaip operacijos ir metodai). 

 Parametras yra nurodomas metodo apraše ir nusako pavadinimą 
ir tipą, kurie turės būti naudojami kviečiant metodą. 

 Argumentas jau yra konkreti reikšmė, kuri perduodama metodui 
jo kvietimo metu (perduodamos reikšmės tipas turi būti suderi-
namas su nurodyto parametro tipu). 

Perkrovimas 

Metodų perkrovimas yra taikomas, kai norime, kad tas pats metodas galė-
tų būti naudojamas skirtingų tipų parametrams apdoroti. Metodo perkrovimą gali-
me panaudoti, aprašydami skirtingus parametrų tipus metodui. Tačiau to negalime 
padaryti grąžinamai reikšmei, kadangi kompiliatoriui negalėsime parodyti, kokį 
metodą kviečiame. Kadangi konstruktoriai taip pat yra metodai, panagrinėkime, 
kaip galima apibrėžti perkrovimą konstruktoriui (12 pvz.) (Horton I., 2011). 

1 class Sphere { 
2  Sphere(double x, double y, double z) { 
3   width = x; 
4   heigth = y; 
5   depth = z; 
6  } 
7  Sphere() { 
8   width = 0.0; 
9   height = 0.0; 
10   depth = 0.0; 
11  } 
12 } 

12 pvz. Konstruktorių perkrovimas (Java) 
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Galima konstruktoriaus viduje iškviesti kitą konstruktorių, taip sutaupant 
kodo (13 pvz.) (Horton I., 2011). 

13 class Sphere { 
14  Sphere() { 
15   radius = 1.0; 
16   ++count;  
17  } 
18  Sphere(double x, double y, double z){ 
19   this();  
20   xCenter = x; 
21   yCenter = y; 
22   zCenter = z; 
23  } 
24  Sphere(double theRadius, double x, double 

y, double z) { 
25   this(x, y, z);  
26   radius = theRadius;  
27  } 
28 } 
13 pvz. Konstruktorių perkrovimas, kreipiantis į kitą konstruktorių (Java) 

Konstruktorių perkrovimą galima panaudoti objektų kopijų kūrimui 
(14 pvz.) (Horton I., 2011). 

29 Sphere(final Sphere oldSphere) { 
30   radius = oldSphere.radius; 
31   xCenter = oldSphere.xCenter; 
32   yCenter = oldSphere.yCenter;  
33   zCenter = oldSphere.yCenter; 
34   ++count;  
35  } 
36  
37  Sphere newBall = new Sphere(eightBall); 

14 pvz. Konstruktorių perkrovimas, kopijuojanis kitą objektą (Java) 
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Galima konstruktoriaus viduje iškviesti kitą konstruktorių, taip sutaupant 
kodo (13 pvz.) (Horton I., 2011). 

13 class Sphere { 
14  Sphere() { 
15   radius = 1.0; 
16   ++count;  
17  } 
18  Sphere(double x, double y, double z){ 
19   this();  
20   xCenter = x; 
21   yCenter = y; 
22   zCenter = z; 
23  } 
24  Sphere(double theRadius, double x, double 

y, double z) { 
25   this(x, y, z);  
26   radius = theRadius;  
27  } 
28 } 
13 pvz. Konstruktorių perkrovimas, kreipiantis į kitą konstruktorių (Java) 

Konstruktorių perkrovimą galima panaudoti objektų kopijų kūrimui 
(14 pvz.) (Horton I., 2011). 

29 Sphere(final Sphere oldSphere) { 
30   radius = oldSphere.radius; 
31   xCenter = oldSphere.xCenter; 
32   yCenter = oldSphere.yCenter;  
33   zCenter = oldSphere.yCenter; 
34   ++count;  
35  } 
36  
37  Sphere newBall = new Sphere(eightBall); 

14 pvz. Konstruktorių perkrovimas, kopijuojanis kitą objektą (Java) 

Rekursija 

Kaip ir funkciniame programavime, taip ir objektiniame galima pritaikyti 
rekursijos principą. Metodas, kuris kviečia pats save, yra vadinamas rekursiniu 
metodu. Netiesioginė rekursija būna tada, kai vienas metodas kviečia kitą, tačiau 
pastarasis vėl kreipiasi į pirmąjį. Rekursinį metodą galima panaudoti, pavyzdžiui, 
kėlimo laipsniu operacijai aprašyti (15 pvz.). 

1 static double power(double x, int n){ 
2  if(n > 1) 
3   return x*power(x, n-1);  
4  else if(n < 0) 
5   return 1.0/power(x, -n);  
6  else 
7   return n == 0 ? 1.0 : x; 
8 } 

15 pvz. Rekursinis kėlimo laipsniu metodas (Java) 

UML modeliavimo kalba 
UML (angl. Unified Modeling Language) kalba yra modeliavimo kalba, 

skirta objektinėms programų sistemoms projektuoti. Ši kalba, skirtingai nei pro-
gramavimo kalbos, nėra formali. Tai reiškia, kad UML modeliai gali būti labai 
abstraktūs ir iki galo neapibrėžti. Vis dėlto pasitelkiant modeliavimo kalbas galima 
projektuoti programų sistemas įvairiais abstrakcijos lygmenimis. UML kalba api-
ma tokias pagrindines diagramas (Fowler M., 2003): 

 panaudojimo atvejai (angl. use cases), 
 klasių diagramos (angl. static structure), 
 sekų ir sąveikos diagramos (angl. sequence and collaboration), 
 būsenų ir veiklos diagramos (angl. state machines and activities), 
 paketai ir realizacijos diagramos (angl. packages and implemen-

tation), 
 komponentų ir diegimo diagramos (angl. component and dep-

loyment). 
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Šiame skyriuje UML projektavimo kalba reikalinga tam, kad būtų papras-
čiau pateikti programų pavyzdžius. Be to, naudojant modeliavimo, o ne programa-
vimo kalbą, galima minėtus pavyzdžius nagrinėti nepriklausomai nuo to, ar jie 
realizuoti Java, ar C++, ar bet kokia kita kalba. Kadangi programavimo kalbos 
konstrukcijoms čia pakaks klasių diagramų, kitos diagramos (susijusios su aukštes-
nių abstrakcijos lygių konstrukcijų projektavimu) nebus aptariamos. 

Inkapsuliacijos principas 
Inkapsuliacija – programavimo kalbos priemonės, kurias taikant galima 

paslėpti vidinę realizaciją, taip užtikrinant duomenų vientisumą. Objektiniame pro-
gramavime labai svarbu laikytis inkapsuliacijos principo. Inkapsuliacijos principas 
gali būti pažeidžiamas tik specialiais atvejais, pavyzdžiui, kai projektuojame duo-
menų struktūrą. 

Inkapsuliacija įvairiose kalbose gali būti suprantama skirtingai, tačiau tradi-
cinis metodas inkapsuliacijai užtikrinti yra klasės atributų ir metodų prieinamumo 
modifikatorių naudojimas. Tai paprastai yra public ir private modifikatoriai, 
kurie atitinkamai nurodo, ar atributas arba metodas yra prieinami iš išorės, ar tik iš 
vidaus. Inkapsuliacija nereiškia, kad vidinė elgsena neturi būti visiškai prieinama iš 
išorės. Tiesiog priėjimas turi būti kontroliuojamas naudojant viešus metodus. 

Papildomi modifikatoriai C++, Java ir C# kalbose: 
 protected (Java) – prieinamas iš to paties paketo ir iš pavel-

dinčių klasių. 
 protected (C++) – gali būti prieinamas iš paveldėjusių klasių. 
 friend (C++) –  išorines funkcijas ir klases deleguoja kaip vi-

dines, tokiu būdu suteikiamas priėjimas prie vidinių klasės narių. 
 protected (C#) – gali būti prieinamas iš paveldėjusių klasių. 
 internal (C#) – gali būti prieinamas tik iš tos pačios bibliotekos. 
 internal protected (C#) – prieinamas iš bibliotekos ir iš 

paveldinčių klasių. 
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Šiame skyriuje UML projektavimo kalba reikalinga tam, kad būtų papras-
čiau pateikti programų pavyzdžius. Be to, naudojant modeliavimo, o ne programa-
vimo kalbą, galima minėtus pavyzdžius nagrinėti nepriklausomai nuo to, ar jie 
realizuoti Java, ar C++, ar bet kokia kita kalba. Kadangi programavimo kalbos 
konstrukcijoms čia pakaks klasių diagramų, kitos diagramos (susijusios su aukštes-
nių abstrakcijos lygių konstrukcijų projektavimu) nebus aptariamos. 

Inkapsuliacijos principas 
Inkapsuliacija – programavimo kalbos priemonės, kurias taikant galima 

paslėpti vidinę realizaciją, taip užtikrinant duomenų vientisumą. Objektiniame pro-
gramavime labai svarbu laikytis inkapsuliacijos principo. Inkapsuliacijos principas 
gali būti pažeidžiamas tik specialiais atvejais, pavyzdžiui, kai projektuojame duo-
menų struktūrą. 

Inkapsuliacija įvairiose kalbose gali būti suprantama skirtingai, tačiau tradi-
cinis metodas inkapsuliacijai užtikrinti yra klasės atributų ir metodų prieinamumo 
modifikatorių naudojimas. Tai paprastai yra public ir private modifikatoriai, 
kurie atitinkamai nurodo, ar atributas arba metodas yra prieinami iš išorės, ar tik iš 
vidaus. Inkapsuliacija nereiškia, kad vidinė elgsena neturi būti visiškai prieinama iš 
išorės. Tiesiog priėjimas turi būti kontroliuojamas naudojant viešus metodus. 

Papildomi modifikatoriai C++, Java ir C# kalbose: 
 protected (Java) – prieinamas iš to paties paketo ir iš pavel-

dinčių klasių. 
 protected (C++) – gali būti prieinamas iš paveldėjusių klasių. 
 friend (C++) –  išorines funkcijas ir klases deleguoja kaip vi-

dines, tokiu būdu suteikiamas priėjimas prie vidinių klasės narių. 
 protected (C#) – gali būti prieinamas iš paveldėjusių klasių. 
 internal (C#) – gali būti prieinamas tik iš tos pačios bibliotekos. 
 internal protected (C#) – prieinamas iš bibliotekos ir iš 

paveldinčių klasių. 

Paveldėjimas ir agregavimas 
Procedūriniame programavime kodas pakartotinai panaudojamas aprašant 

procedūras. Objektiniame programavime galima pakartotinai panaudoti ne tik ko-
dą, bet ir jo struktūrą. Tarkime, kad turime klases „šuo“ ir „katė“, abiejose naudo-
jame atributą „akių spalva“. Jei tai būtų procedūrinis programavimas, šis kintama-
sis turėtų būti aprašomas kiekvienoje procedūroje atskirai. Objektiniame programa-
vime galima pasitelkti paveldėjimą. Kai sukuriame katės arba šuns objektą, jis turi 
ir tėvinėje klasėje apibrėžtus atributus, ir savo paties klasėse apibrėžtus atributus ir 
metodus. Tėvinėse klasėse apibrėžiame atributus ir metodus, kurie yra bendri vi-
soms paveldinčioms klasėms. Pavyzdžiui, žinduolių klasės objektai turi bendrus 
atributus akių ir plaukų spalvai nusakyti bei bendrą elgseną: gaminti šilumą ir au-
ginti kailį. 

Kai sakome, kad viena klasė paveldi iš kitos, tai reiškia, kad antroji klasė 
turės tuos pačius atributus ir metodus kaip ir pirmoji. Antrojoje klasėje taip pat 
galime aprašyti papildomus atributus ir operacijas, taip praplėsdami jos funkciona-
lumą (16 pav.). Tokiu būdu susiejant klasių elgseną galima pakartotinai panaudoti 
programos kodą. 

Klasė 1

Klasė 3

Klasė 4

Klasė 2

 
16 pav. Paveldėjimo mechanizmas 
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Diagramoje (16 pav.) pirmoji klasė yra tėvinė, antroji ir trečioji klasės pa-
veldi pirmosios klasės elgseną ir duomenis, o ketvirtoji klasė tiesiogiai paveldi 
elgseną iš trečiosios ir netiesiogiai – iš pirmosios. 

Visos paveldinčios klasės turės tuos pačius metodus bei duomenis kaip ir 
tėvinės klasės ir galės jais pasinaudoti, jei to neuždraus prieinamumo modifikatoriai. 
Paveldėjimas skirtingose kalbose yra realizuojamas skirtingai. Panagrinėkime, kaip 
diagramoje (17 pav.) pateikiamas pavyzdys realizuojamas Java ir C++ kalbose. 

 
17 pav. Paveldėjimo pavyzdys 

Tarkime, kad turime dvi klases Animal ir Dog. Klasė Animal paveldi 
elgseną iš klasės Dog. Klasė Animal turi abiems klasėms bendrą atributą name, 
kuriam priskiria reikšmę, naudodama konstruktorių. Klasė Dog turi naują metodą 
bark() ir atributą breed, kuriam priskiria reikšmę naujas konstruktorius. Abi 
klasės turi metodą, skirtą simbolių eilutės generavimui toString(). 

Abiejose kalbose šiek tiek skiriasi objektų sukūrimas ir iškvietimas. Java 
kalboje paveldėjimui naudojame extends modifikatorių (16 pvz.). 

1 public class Animal { 
2  private String name; 
3  public Animal(String name) { 
4   this.name = name; 
5  } 
6   
7  public String toString() { 
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8   return "Mano vardas "+name; 
9  } 
10 } 
11 public class Dog extends Animal{ 
12  private String breed; 
13  public Dog(String name,  
14       String breed) { 
15   super(name); 
16   this.breed = breed; 
17  } 
18  @Override 
19  public String toString() { 
20   return super.toString() 
21            +"\nRūšis: dog\nVeislė:"+ 
22   breed; 
23  } 
24  public void bark(){ 
25   System.out.println("Au, au!"); 
26  } 
27 } 
28 public class AnimalApp { 
29  public static void main(String[] 
30       args) { 
31   Animal animal =  
32             new Animal("Bebras"); 
33   Dog dog = new   
34             Dog("Bimas","Senbernaras"); 
35   System.out.println(animal); 
36   System.out.println(dog); 
37   dog.bark(); 
38  } 
39 } 

16 pvz. Paveldėjimo realizacija (Java) 

Paveldėjusioje klasėje galime aprašyti metodą tokiu pačiu pavadinimu 
kaip ir tėvinėje klasėje. Tokiu atveju, sukūrus paveldėjusios klasės objektą bus 
kviečiamas naujas perrašytas metodas toString(). Tam, kad būtume užtikrinti, 
kad perrašome paveldėtą metodą, turėtume naudoti anotaciją @Override (Hor-
ton I., 2011). Tokiu atveju kompiliatorius žinos, kad reikia patikrinti. Be to, meto-
do perrašymas atsispindės dokumentacijoje. 
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C++ kalboje naudojame „:“ operatorių (17 pvz.). 

1 class Animal { 
2 private: 
3  string name; 
4 public: 
5  Animal(string name){ 
6   this->name = name; 
7  } 
8  string toString(){ 
9   return "Mano vardas "+name; 
10  } 
11 }; 
12 class Dog : Animal{ 
13 private: 
14  string breed; 
15 public: 
16  Dog(string name,string 
17       breed):Animal(name){ 
18   this->breed = breed; 
19  } 
20  string toString(){ 
21   return Animal::toString() 
22            +"\nRusis: dog\nVeisle:  "+ 
23   breed; 
24  } 
25  void bark(){ 
26   cout<<"Au, au!"<<endl; 
27  } 
28 }; 
29 int main(int argc, char **argv) { 
30  Animal animal = Animal("Bebras"); 
31  Dog dog = 
32       Dog("Bimas","Senbernaras"); 
33  cout<< animal.toString()<<endl; 
34  cout<< dog.toString()<<endl; 
35  dog.bark(); 
36  system("PAUSE"); 
37 } 

17 pvz. Paveldėjimo realizacija (C++) 
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Šiame pavyzdyje, skirtingai nuo Java pavyzdžio, metodas toString() 
ne perrašomas, o paslepiamas. Efektas beveik toks pat kaip perrašymo, kol nepri-
reikia polimorfiško elgesio. Norint, kad metodas būtų perrašomas, tėvinėje klasėje 
reikia nurodyti, kad jis yra virtualus. Tam C++ naudojame modifikatorių 
virtual (Lafore R., 2001). 

Paveldėjimo medis gali būti gana didelis. Pavyzdžiui, šalia katės ir šuns 
gali atsirasti liūtas, tigras ir t. t. Galima ir plėsti paveldėjimą, kates skirstant pagal 
elgseną: Siamo katė, Persų katė ir t. t. 

Java ir C# kalbose klasės gali turėti tik vieną tėvinę klasę (angl. single-
inheritance), o C++ kalboje  galimas ir daugkartinis paveldėjimas (angl. multiple-
inheritance). Tokiu atveju turime nebe medį, o paveldėjimo tinklą. 

Natūralu kalbėti apie objektus, kuriuos sudaro kiti objektai. Pavyzdžiui, 
televizorius susideda iš signalo imtuvo ir ekrano, kompiuteris – iš disko, vaizdo 
plokštės ir t. t. Kiekvienas iš jų taip pat gali būti sudėtinis objektas arba sudedamoji 
kito objekto dalis. 

 
18 pav. Agregavimo mechanizmas 

Vienas iš populiariausių agregavimo pavyzdžių yra automobilis, tad jį ir 
pateiksime. Objektas, kuris susideda iš kitų objektų, gali būti vadinamas įvairiai: 
junginys, agregatas, sudėtinis objektas ir pan. Paveldėjimo ryšys dar vadinamas 
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„yra“ (angl. is-a) ryšiu, o agregavimo ryšys savo ruožtu gali būti vadinamas „turi“ 
(angl. has-a) ryšiu. 

Panagrinėkime, kaip diagramoje (19 pav.) pateikiamas pavyzdys realizuo-
jamas Java ir C++ kalbose. 

 
19 pav. Agregavimo pavyzdys 

Java kalboje agregavimas realizuojamas klasei Car nurodant vidinio atri-
buto tipą – klasę Engine, kurios objektas bus Car klasės dalis (18 pvz.). 

1 public class Car { 
2  private String model; 
3  private Engine engine; 
4  public Car(String model, 
5       Engine engine) { 
6   this.model = model; 
7   this.engine = engine; 
8  } 
9  public void turnOn(){ 
10   System.out.println(\ 
11             "Pasukamas "+model+ 
12   " užvedimo raktelis!"); 
13   engine.start(); 
14  } 
15 } 
16 public class Engine { 
17  private double power;  
18  public Engine(double power) { 
19   this.power = power; 
20  } 
21  public void start(){ 
22   System.out.println(power +  
23   " kW galios variklis  
24             užvestas!"); 
25  } 

26 } 
27 public class CarApp { 
28  public static void main(String[] 
29       args) { 
30   Engine engine =  
31             new Engine(150); 
32   Car car =  
33             new Car("BMW",engine); 
34   car.turnOn(); 
35  } 
36 } 

18 pvz. Agregavimo realizacija (Java) 

Taip sukūrus Engine klasės objektą, galima jį perduoti kaip parametrą 
klasei Car, kuri mokės pasinaudoti Engine objekto sąsaja. Klasės Car objekto 
naudotojui nereikia žinoti, kaip naudotis Engine objektu. 

C++ kalboje realizacija (19 pvz.) struktūriškai beveik nesiskiria nuo Java 
kalbos. Skiriasi tik kalbos sintaksė. 

1 class Engine { 
2 private: 
3  double power; 
4 public: 
5  Engine():power(0){} 
6  Engine(double power){ 
7   this->power = power; 
8  } 
9  void start() { 
10   cout<<power<<" kW galios 
11             variklis užvestas!"<< 
12   endl; 
13  } 
14  
15 }; 
16 class Car { 
17 private: 
18  string model; 
19  Engine engine; 
20 public: 
21  Car(string model, Engine engine) { 
22   this->model = model; 
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26 } 
27 public class CarApp { 
28  public static void main(String[] 
29       args) { 
30   Engine engine =  
31             new Engine(150); 
32   Car car =  
33             new Car("BMW",engine); 
34   car.turnOn(); 
35  } 
36 } 

18 pvz. Agregavimo realizacija (Java) 

Taip sukūrus Engine klasės objektą, galima jį perduoti kaip parametrą 
klasei Car, kuri mokės pasinaudoti Engine objekto sąsaja. Klasės Car objekto 
naudotojui nereikia žinoti, kaip naudotis Engine objektu. 

C++ kalboje realizacija (19 pvz.) struktūriškai beveik nesiskiria nuo Java 
kalbos. Skiriasi tik kalbos sintaksė. 

1 class Engine { 
2 private: 
3  double power; 
4 public: 
5  Engine():power(0){} 
6  Engine(double power){ 
7   this->power = power; 
8  } 
9  void start() { 
10   cout<<power<<" kW galios 
11             variklis užvestas!"<< 
12   endl; 
13  } 
14  
15 }; 
16 class Car { 
17 private: 
18  string model; 
19  Engine engine; 
20 public: 
21  Car(string model, Engine engine) { 
22   this->model = model; 
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23   this->engine = engine; 
24  } 
25  void turnOn() { 
26   cout<<"Pasukamas "<<model<<" 
27             užvedimo raktelis!"<< 
28    endl; 
29   engine.start(); 
30  } 
31 }; 
32 int main(int argc, char **argv) { 
33  Engine engine(150); 
34  Car car = Car("BMW",engine); 
35  car.turnOn(); 
36  system("PAUSE"); 
37 } 

19 pvz. Agregavimo realizacija (C++) 

Agregavimas yra silpnesnis sudėtinio objekto ryšys. Kai sakome, kad kla-
sės agreguoja, tai reiškia, kad vienos klasės objektas yra kitos objekto dalis, tačiau 
sunaikinus vieną, kitas nebūtinai turi būti sunaikinamas. Stipresnis ryšys yra kom-
pozicijos ryšys. Kai turime klasių kompoziciją, tai reiškia, kad sunaikinus vienos 
klasės objektą sunaikinamos ir jo sudedamosios dalys. Realizuojant klasių kompo-
ziciją reikia užtikrinti, kad atributų objektai būtų kuriami klasės viduje ir nebūtų 
prieinami iš išorės. 

Abstrakcijos principas ir polimorfizmas 
Polimorfizmas išvertus iš graikų kalbos reiškia gebėjimą turėti skirtingas 

formas. Polimorfiškas elgesys yra pristatomas kaip vienas iš pagrindinių objektinio 
projektavimo privalumų. Toks elgesys objektiniame programavime tiesiogiai susi-
jęs su paveldėjimo mechanizmu. Tai reiškia, kad tas pats kintamasis gali saugoti 
nuorodas į skirtingų tipų objektus. Todėl vieną kartą kviečiant tą patį metodą gali-
me tikėtis vienos elgsenos, kitą – kitos (Weisfeld M., 2008). 

Kai pranešimas siunčiamas objektui, šis turi turėti tokį metodą apibrėžtą, 
kad galėtų atsakyti į pranešimą. Paveldėjimo mechanizmas užtikrina, kad kiekvie-
nas dukterinis objektas paveldės tėvinių klasių sąsajas, vadinasi, visi turės tėvinius 
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23   this->engine = engine; 
24  } 
25  void turnOn() { 
26   cout<<"Pasukamas "<<model<<" 
27             užvedimo raktelis!"<< 
28    endl; 
29   engine.start(); 
30  } 
31 }; 
32 int main(int argc, char **argv) { 
33  Engine engine(150); 
34  Car car = Car("BMW",engine); 
35  car.turnOn(); 
36  system("PAUSE"); 
37 } 

19 pvz. Agregavimo realizacija (C++) 

Agregavimas yra silpnesnis sudėtinio objekto ryšys. Kai sakome, kad kla-
sės agreguoja, tai reiškia, kad vienos klasės objektas yra kitos objekto dalis, tačiau 
sunaikinus vieną, kitas nebūtinai turi būti sunaikinamas. Stipresnis ryšys yra kom-
pozicijos ryšys. Kai turime klasių kompoziciją, tai reiškia, kad sunaikinus vienos 
klasės objektą sunaikinamos ir jo sudedamosios dalys. Realizuojant klasių kompo-
ziciją reikia užtikrinti, kad atributų objektai būtų kuriami klasės viduje ir nebūtų 
prieinami iš išorės. 

Abstrakcijos principas ir polimorfizmas 
Polimorfizmas išvertus iš graikų kalbos reiškia gebėjimą turėti skirtingas 

formas. Polimorfiškas elgesys yra pristatomas kaip vienas iš pagrindinių objektinio 
projektavimo privalumų. Toks elgesys objektiniame programavime tiesiogiai susi-
jęs su paveldėjimo mechanizmu. Tai reiškia, kad tas pats kintamasis gali saugoti 
nuorodas į skirtingų tipų objektus. Todėl vieną kartą kviečiant tą patį metodą gali-
me tikėtis vienos elgsenos, kitą – kitos (Weisfeld M., 2008). 

Kai pranešimas siunčiamas objektui, šis turi turėti tokį metodą apibrėžtą, 
kad galėtų atsakyti į pranešimą. Paveldėjimo mechanizmas užtikrina, kad kiekvie-
nas dukterinis objektas paveldės tėvinių klasių sąsajas, vadinasi, visi turės tėvinius 

metodus. Tačiau kiekviename dukteriniame objekte gali prireikti realizuoti tėvinį 
metodą skirtingai. Toks metodo realizavimas vadinamas perrašymu (angl. 
overriding). 

Pagal prieš tai nagrinėtus pavyzdžius aprašykime polimorfišką operaciją 
sound()(20 pvz.). Tokiu būdu visos klasės, kurios paveldės elgseną iš klasės 
Animal, galės savaip perrašyti šį metodą. 

1 class Animal { 
2  public void sound(){} 
3 } 

20 pvz. Polimorfiškas metodas 

Gausime tokią klasių struktūrą (20 pav.): 

 
20 pav. Polimorfiška klasių struktūra 

Java kalboje polimorfizmas realizuojamas labai panašiai kaip prieš tai pa-
teiktuose paveldėjimo pavyzdžiuose (21 pvz.). 

1 public class Animal { 
2  protected String name; 
3  public Animal(String name) { 
4   this.name = name; 
5  } 
6  public void sound(){} 
7 } 
8 public class Dog extends Animal{ 
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9  public Dog(String name) { 
10   super(name); 
11  } 
12  @Override 
13  public void sound() { 
14   System.out.println("Šuo vardu 
15            "+name+ 
16   "sako: au, au!"); 
17  } 
18 } 
19 public class Cat extends Animal{ 
20  public Cat(String name) { 
21   super(name); 
22  } 
23  @Override 
24  public void sound() { 
25   System.out.println("Katinas 
26             vardu"+name+ 
27   " sako: miau, miau!"); 
28  } 
29 } 
30 public class PolimorficApp { 
31  public static void main(String[]  
32       args) { 
33   Animal[] animals = { 
34    new Dog("Reksas"), 
35        new Cat("Maksas"), 
36        new Cat("Garfildas") 
37   }; 
38    
39   for(int i = 0; i < 
40             animals.length; ++i) { 
41          Animal unknownAnimal =  
42               animals[i]; 
43          unknownAnimal.sound(); 
44   } 
45  } 
46 } 

21 pvz. Polimorfizmo realizacija (Java) 
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9  public Dog(String name) { 
10   super(name); 
11  } 
12  @Override 
13  public void sound() { 
14   System.out.println("Šuo vardu 
15            "+name+ 
16   "sako: au, au!"); 
17  } 
18 } 
19 public class Cat extends Animal{ 
20  public Cat(String name) { 
21   super(name); 
22  } 
23  @Override 
24  public void sound() { 
25   System.out.println("Katinas 
26             vardu"+name+ 
27   " sako: miau, miau!"); 
28  } 
29 } 
30 public class PolimorficApp { 
31  public static void main(String[]  
32       args) { 
33   Animal[] animals = { 
34    new Dog("Reksas"), 
35        new Cat("Maksas"), 
36        new Cat("Garfildas") 
37   }; 
38    
39   for(int i = 0; i < 
40             animals.length; ++i) { 
41          Animal unknownAnimal =  
42               animals[i]; 
43          unknownAnimal.sound(); 
44   } 
45  } 
46 } 

21 pvz. Polimorfizmo realizacija (Java) 

Turint tokią klasių struktūrą polimorfiška elgsena gaunama, priskiriant 
Animal tipo kintamajam Cat arba Dog tipo objektus. Sudėjus skirtingus objektus 
į masyvą, perrinkimo metu mes negalime žinoti, kokio tipo objektas bus grąžina-
mas. Tačiau, kadangi tėvinių ir paveldinčių klasių sąsajos sutampa, galime kreiptis 
į tą patį metodą ir gauti polimorfišką elgseną. Java kalboje visuomet bus kviečia-
mas perrašytas paveldinčios klasės metodas. 

C++ kalboje polimorfiška elgsena taip pat gaunama naudojant paveldėjimo 
mechanizmą, tačiau C++ atveju bus reikalingi ir papildomi pakeitimai (22 pvz.). 

1 class Animal { 
2 protected: 
3  string name; 
4 public: 
5  Animal(string name):name(name){} 
6  virtual void sound(){ 
7  } 
8  virtual ~Animal(){} 
9 }; 
10 class Dog : public Animal{ 
11 public: 
12  Dog(string name): Animal(name){} 
13  void sound(){ 
14   cout<<"Šuo vardu "<<name<< 
15   " sako: au, au!"<<endl; 
16  } 
17 }; 
18 class Cat : public Animal{ 
19 public: 
20  Cat(string name): Animal(name){} 
21  void sound(){ 
22   cout<<"Katinas vardu "<<name<< 
23   " sako: miau, miau!"<<endl; 
24  } 
25 }; 
26 int main(int argc, char **argv) { 
27  Animal* animals[] = { 
28   new Cat("Reksas"), 
29   new Cat("Maksas"), 
30   new Dog("Garfildas") 
31  }; 
32  
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33  int size = 
34       sizeof(animals)/sizeof(Animal*); 
35  for(int i=0;i<size;i++){ 
36   Animal* unknownAnimal =  
37            animals[i]; 
38       unknownAnimal->sound(); 
39  } 
40 } 

22 pvz. Polimorfizmo realizacija (C++) 

Visų pirma, norint išgauti polimorfišką elgseną C++ kalboje, reikia nau-
doti rodykles. Animal tipo masyvas ir kintamasis, naudojami polimorfiškai elgse-
nai pavaizduoti, turi būti deklaruojami kaip rodyklės. Antra, Animal klasės 
metodas sound() turi būti deklaruojamas pasitelkus modifikatorių virtual. 
Priešingu atveju bus kviečiamas tėvinės klasės metodas. 

Java kalboje galima apibrėžti kelių lygmenų paveldėjimą (23). 

1 class Spaniel extends Dog { 
2       
3 } 

23 pvz. Kelių lygmenų paveldėjimas (Java) 

Tačiau Java nepalaiko daugkartinio paveldėjimo, kurį palaiko C++. 

1 class Spaniel : public Dog, public Cat{ 
2  
3 }; 

24 pvz. Daugkartinis paveldėjimas (C++) 

Iš tiesų projektuojant polimorfišką elgseną tėvinėje klasėje gaunami tušti 
metodai. Be to, labai dažnai tokios klasės naudojamos tik bendrai sąsajai apibrėžti, 
o jų objektai nėra kuriami. Tai galima tiesiogiai pavesti kompiliatoriui. Abstrakčios 
klasės yra tokios klasės, kurios turi bent vieną abstrakčią operaciją. Jos negali turėti 
egzempliorių, kadangi nėra užbaigtos. Vis dėlto abstrakčios klasės labai patogios 
tuo atveju, jei nežinome, kaip turi elgtis tėvinė klasė ir nenorime, kad būtų kuriami 
jos egzemplioriai. Abstrakčios klasės taip pat paskiria sąsają paveldinčioms kla-
sėms, kurios privalo realizuoti abstraktų metodą. Java kalboje abstrakčios klasės 
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gali būti realizuojamos dviem būdais. Pirmasis būdas – aprašyti klasę su modifika-
toriumi abstract (25 pvz.). 

4 public abstract class Animal { 
5  private String name;   
6  public Animal(String name) { 
7   this.name = name; 
8  } 
9  public abstract void sound();  
10 } 

25 pvz. Abstrakčios klasės pavyzdys (Java) 

Remdamiesi abstrakčiomis klasėmis galime apibrėžti tuščius metodus, ku-
rie užpildomi paveldinčiose klasėse. Taip išgauname polimorfišką elgseną. Jei tai 
viskas, ko mums reikia, sąsajos tai realizuoja paprasčiau ir efektyviau 
(Weisfeld M., 2008). Sąsajoje dažniausiai apibrėžiami tik abstraktūs metodai, ta-
čiau gali būti apibrėžiamos  ir susijusios konstantos (26 pvz.). 

1 public interface Animal{ 
2  public void sound(); 
3 } 
4 public class Dog implements Animal{} 
5 public class Cat implements Animal{} 

26 pvz. Sąsajos pavyzdys (Java) 

Norint realizuoti deklaruojamą sąsają, paveldinčiai klasei reikia naudoti 
direktyvą implements. Vienos sąsajos gali paveldėti  daug kitų, nes, skirtingai 
nei klasėms, joms būdingas daugkartinis paveldėjimas (27 pvz.). 

1 public interface Dog extends Animal, Nameable { 
2  
3 } 

27 pvz. Daugkartinis sąsajų paveldėjimas (Java) 

Abstrakčios klasės C++ kalboje realizuojamos panaudojant virtual 
modifikatorių. Nėra specialaus modifikatoriaus, kuris nurodytų, kad klasė abstrakti. 
Tad norint nurodyti abstraktų metodą, reikia pažymėti, kad virtualus metodas lygus 
0 (Lafore R., 2001). 
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1 class Animal { 
2 protected: 
3  string name; 
4 public: 
5  Animal(string name):name(name){} 
6  virtual void sound()=0; 
7  virtual ~Animal(){} 
8  
9 }; 

28 pvz. Abstrakčios klasės pavyzdys (C++) 

 Savikontrolės klausimai 

1. Paaiškinkite, kokius pagrindinius objektinio programavimo principus ati-
tinka pateikiami apibrėžimai. 

a. Skirtingos elgsenos vykdymas naudojant tą pačią sąsają. 
b. Išorinių, kitiems objektams prieinamų savybių išskyrimas bei 

vidinių savybių slėpimas. 
c. Mechanizmas, kuriuo remiantis klasės perima bendras savy-

bes iš kitų klasių. 
d. Esminių savybių išskyrimas ir neesminių ignoravimas. 

2. Kurie iš šių teiginių nusako objektinį programavimą? 
a. Programavimo metodas remiasi principu, teigiančiu, kad 

duomenys negali keistis dinamiškai ir kad visas dinaminis 
elgesys turi būti realizuojamas pasitelkiant funkcijas.   

b. Vienas esminių šio metodo principų yra rekursijos panau-
dojimas. 

c. Programavimo metodas remiasi principu, kuris sujungia susi-
jusias savybes ir elgseną į bendrą objektą, išskiria išorines ob-
jektų savybes bei paslepia vidines. 

d. Metodas remiasi abstrakcijos principu, susiejančiu vieną ar 
daugiau veiksmų į procedūrą, kurią galima iškviesti kaip at-
skirą komandą. 

e. Toks programavimo būdas užtikrina daugkartinį panaudojimą. 
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1 class Animal { 
2 protected: 
3  string name; 
4 public: 
5  Animal(string name):name(name){} 
6  virtual void sound()=0; 
7  virtual ~Animal(){} 
8  
9 }; 

28 pvz. Abstrakčios klasės pavyzdys (C++) 

 Savikontrolės klausimai 

1. Paaiškinkite, kokius pagrindinius objektinio programavimo principus ati-
tinka pateikiami apibrėžimai. 

a. Skirtingos elgsenos vykdymas naudojant tą pačią sąsają. 
b. Išorinių, kitiems objektams prieinamų savybių išskyrimas bei 

vidinių savybių slėpimas. 
c. Mechanizmas, kuriuo remiantis klasės perima bendras savy-

bes iš kitų klasių. 
d. Esminių savybių išskyrimas ir neesminių ignoravimas. 

2. Kurie iš šių teiginių nusako objektinį programavimą? 
a. Programavimo metodas remiasi principu, teigiančiu, kad 

duomenys negali keistis dinamiškai ir kad visas dinaminis 
elgesys turi būti realizuojamas pasitelkiant funkcijas.   

b. Vienas esminių šio metodo principų yra rekursijos panau-
dojimas. 

c. Programavimo metodas remiasi principu, kuris sujungia susi-
jusias savybes ir elgseną į bendrą objektą, išskiria išorines ob-
jektų savybes bei paslepia vidines. 

d. Metodas remiasi abstrakcijos principu, susiejančiu vieną ar 
daugiau veiksmų į procedūrą, kurią galima iškviesti kaip at-
skirą komandą. 

e. Toks programavimo būdas užtikrina daugkartinį panaudojimą. 

f. Programavimo metodas remiasi konceptais, susiejančiais sta-
tinę sistemos struktūrą ir dinaminę elgseną. 

3. Išvardinkite pagrindinius objektinio programavimo principus. 
4. Paaiškinkite, kaip skiriasi kintamųjų gyvavimo laikas programoje, jeigu 

jie yra: statiniai atributai, dinaminiai atributai, lokalūs kintamieji arba pa-
rametrai. 

5. Paaiškinkite, kada reikėtų naudoti direktyvą this norint pasiekti atributą 
Java kalboje ir kuo šio atributo panaudojimas skiriasi C++ kalboje? 

 Pratimai ir užduotys 

1. Realizuokite programą žemiau pateikiamiems užduočių variantams, pa-
naudodami tik funkcijas ir statinius metodus Java ir C++ kalbomis (netai-
kydami objektinio programavimo principų). 

2. Reikia atlikti tuos pačius užduočių variantus kaip ir pirmoje praktinėje už-
duotyje. Tačiau šiuo atveju negalima naudoti funkcijų ir statinių metodų. 
Programoje būtina naudoti objektus. 

a. Programoje gali būti tik vienas statinis metodas arba funkcija 
main, skirta programos paleidimui. 

b. Programoje turi būti bent dvi klasės, kurios aprašo objektus. 
c. Programoje būtina sukurti bent du skirtingų klasių objektus. 
d. Realizacijos turi būti atliktos C++ ir Java kalbomis. 

3. Šiai užduočiai reikia papildyti antrą programos variantą paveldėjimo ir są-
sajos realizacijos mechanizmais Java kalboje. C++ kalboje reikia naudoti 
paveldėjimo mechanizmą, o vietoje sąsajos – abstrakčias klases ir daug-
kartinio paveldėjimo mechanizmą. Užduotys turi atitikti pateikiamus rei-
kalavimus. 

e. Turi būti panaudotas bent vienas paveldėjimo mechanizmas. 
f. Turi būti bent viena sąsaja (Java) arba abstrakti klasė (C++). 
g. Būtina sukurti paveldinčių klasių objektus ir pasinaudoti juo-

se esančiais metodais. 
h. Jei užduočiai nepakanka funkcionalumo, ją galima papildyti 

nauju. Suarchyvuotus failus įkelkite į sistemą. 
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Užduočių temos 
 Skaičiuotuvas. Jis turi atlikti pagrindines skaičiuotuvo funkcijas. 

Prieš įvedant operandus turi būti galimybė pasirinkti operaciją. 
Apskaičiavusi programa turi atspausdinti gautą rezultatą ir 
veiksmą, kurį atliko. Reikia panaudoti išvardintas funkcijas, jei 
jų nepakanka, galima papildyti: 

o chooseOperation()  
o addition(a,b)  
o substraction(a,b) 
o division(a,b) 
o multiplication(a,b)  
o power(a,b)  
o printResult() 

 Figūros ploto skaičiavimas. Vartotojas pasirenka, kokios figūros 
plotą nori skaičiuoti, ir suveda tai figūrai reikalingus ploto skai-
čiavimo operandus. Programa apskaičiuoja ir atspausdina atitin-
kamos figūros plotą. Reikia panaudoti išvardintas funkcijas, jei 
jų nepakanka, galima papildyti: 

o chooseFigure()  
o circleArea()  
o triangleArea()  
o rectangleArea()  
o printResult() 

 Darbuotojų atlyginimų skaičiavimas. Programos vartotojas turi 
galėti pasirinkti: ar įvesti naują darbuotoją, ar skaičiuoti ir spaus-
dinti visų darbuotojų atlyginimus, ar spausdinti visų darbuotojų 
mėnesio atlyginimų sumą. Toliau, jei įvedamas darbuotojas, rei-
kia pasirinkti, ar jo atlyginimas valandinis, ar fiksuotas. Taip pat 
reikia įvesti darbuotojo vardą, pavardę bei darbo valandos įkainį 
arba fiksuotą mėnesinį atlyginimą. Spausdinant darbuotojų atly-
ginimų informaciją turi būti nurodomas darbuotojo vardas ir pa-
vardė, tipas, atlyginimas. Darbo valandų skaičius per mėnesį 
apskaičiuojamas pasinaudojant datos objektu bei atimant nurody-
tą šventinių dienų skaičių. Šeštadieniai ir sekmadieniai turi būti 
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Užduočių temos 
 Skaičiuotuvas. Jis turi atlikti pagrindines skaičiuotuvo funkcijas. 

Prieš įvedant operandus turi būti galimybė pasirinkti operaciją. 
Apskaičiavusi programa turi atspausdinti gautą rezultatą ir 
veiksmą, kurį atliko. Reikia panaudoti išvardintas funkcijas, jei 
jų nepakanka, galima papildyti: 

o chooseOperation()  
o addition(a,b)  
o substraction(a,b) 
o division(a,b) 
o multiplication(a,b)  
o power(a,b)  
o printResult() 

 Figūros ploto skaičiavimas. Vartotojas pasirenka, kokios figūros 
plotą nori skaičiuoti, ir suveda tai figūrai reikalingus ploto skai-
čiavimo operandus. Programa apskaičiuoja ir atspausdina atitin-
kamos figūros plotą. Reikia panaudoti išvardintas funkcijas, jei 
jų nepakanka, galima papildyti: 

o chooseFigure()  
o circleArea()  
o triangleArea()  
o rectangleArea()  
o printResult() 

 Darbuotojų atlyginimų skaičiavimas. Programos vartotojas turi 
galėti pasirinkti: ar įvesti naują darbuotoją, ar skaičiuoti ir spaus-
dinti visų darbuotojų atlyginimus, ar spausdinti visų darbuotojų 
mėnesio atlyginimų sumą. Toliau, jei įvedamas darbuotojas, rei-
kia pasirinkti, ar jo atlyginimas valandinis, ar fiksuotas. Taip pat 
reikia įvesti darbuotojo vardą, pavardę bei darbo valandos įkainį 
arba fiksuotą mėnesinį atlyginimą. Spausdinant darbuotojų atly-
ginimų informaciją turi būti nurodomas darbuotojo vardas ir pa-
vardė, tipas, atlyginimas. Darbo valandų skaičius per mėnesį 
apskaičiuojamas pasinaudojant datos objektu bei atimant nurody-
tą šventinių dienų skaičių. Šeštadieniai ir sekmadieniai turi būti 

skaičiuojami automatiškai. Reikia panaudoti išvardintas funkci-
jas, jei jų nepakanka, galima papildyti: 

o addEmployer(name,payPerHour) 
o addEmployer(name,payPerMonth)  
o printEmployerSalaries(month, holidays)  
o calculateTotalPay(month, holidays) 

 Skyriaus apibendrinimas 

Šiame skyriuje glaustai, pateikiant svarbiausią informaciją aptariami es-
miniai objektinio programavimo principai. Siekiant kiek galima aiškiau apibūdinti 
jo specifiką, objektinis programavimas šiek tiek supriešinamas su procedūriniu. 
Aptariami pagrindiniai objektinio programavimo konceptai: klasės, objektai, atri-
butai, metodai ir pan. Taip pat aptariami pagrindiniai jo principai: inkapsuliacija, 
abstrakcija, paveldėjimas, delegavimas ir pan. Visi pavyzdžiai nagrinėjami rea-
lizuojant juos Java ir C++ programavimo kalbomis. 
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V. DUOMENŲ TIPAI IR DUOMENŲ 
STRUKTŪROS 

Prieš pradėdami gilintis į duomenų tipus ir duomenų struktūras, pakalbė-
kime apie atminį. Visi duomenys, tiek primityvūs jų tipai, tiek sudėtingos struktū-
ros, saugomi atmintyje. Kodėl mums pakanka tik vienetų ir nulių įvairaus 
sudėtingumo duomenims atmintyje saugoti? Norint atsakyti į šį klausimą, reikia 
pradėti nuo atminties sandaros. Ji susideda iš trijų pagrindinių dalių (21 pav.). 

 Pagrindinė atmintis (operacinė atmintis) (angl. random access 
memory – RAM). 

 Laikina atmintis centriniame procesoriuje (angl. cache memory 
in CPU). 

 Nuolatinė atmintis kietajame diske (ar kitoje saugykloje). 

 

21 pav. Atminties struktūra (Keogh J., Davidson K., 2004) 

Pagrindinė atmintis yra laikina ir prarandama vos išjungus kompiuterį. 
Procesoriaus atmintis skirta dažnai naudojamiems duomenims bei instrukcijoms 
saugoti ir taip pat yra laikina. Registras yra atminties ląstelė centriniame proceso-
riuje. Magistralė (angl. bus) jungia pagrindinę atmintį su procesoriaus atmintimi ir 
su kitais įrenginiais (taip pat kietuoju disku). Nuolatinė atmintis išlieka išjungus 
kompiuterį (Keogh J., Davidson K., 2004). 
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Operacinė sistema gali naudoti nuolatinę atmintį kaip virtualią. Taip padi-
dinama operacinė atmintis (RAM): greičiausiai pasiekiama yra procesoriaus atmin-
tis, šiek tiek lėčiau – pagrindinė atmintis, o lėčiausiai (dėl mechaninių procesų) – 
nuolatinė atmintis.  

Duomenų struktūros daugiausiai naudoja pagrindinę atmintį (bet gali būti 
taikomos ir, pavyzdžiui, failų sistemai kietajame diske). Atmintis susideda iš dide-
lio skaičiaus elektroninių „jungiklių“, vadinamų tranzistoriais, kurie gali turėti dvi 
būsenas: įjungta ir išjungta. Siekiant suteikti tranzistorių būsenoms skaitmeninę 
prasmę, įvedama dvejetainė skaičiavimo sistema, kurios pagrindas yra du skaitme-
nys: 1 ir 0. 

Atmintis yra suskaidyta į baitus (angl. byte). Norint išsaugoti atmintyje 
duomenis, reikia nurodyti kompiuteriui baitų skaičių. Abstraktus duomenų tipas 
(ADT) ir nurodo, kiek atminties reikės duomenims saugoti. Tačiau tikslus rezer-
vuojamų baitų skaičius gali skirtis priklausomai nuo programavimo kalbos, kuria 
parašyta programa, ir kompiuterio tipo, kuriame ji buvo sukompiliuota. 

Abstraktūs duomenų tipai Java kalboje yra fiksuoto dydžio (1 lent.). C ir 
C++ ADT dydis priklauso nuo kompiuterio registrų dydžio: 

 int ir float duomenų tipai yra registro dydžio, 
 short duomenų tipas yra pusė int tipo, 
 long yra dvigubas int. 

Be atminties dydžio, ADT taip pat nusako ir saugomų duomenų rūšį. Tai 
svarbu, nes kompiuteris skirtingai apdoroja skirtingus duomenų tipus. Deklaruo-
dami kintamąjį, nurodome jo duomenų tipą. 

1 lentelė. Primityvūs duomenų tipai (Java) 

Duomenų 
tipai 

Duomenų 
tipų dydžiai 
bitais 

Reikšmių sritis Grupė 

byte 8 -128 .. 127 Sveiki skaičiai 
short 16 -32768 .. 32767 Sveiki skaičiai 
int 32 -2147483648 .. 2147483647 Sveiki skaičiai 
long 64 -9223372036854775808 .. 

9223372036854775807 
Sveiki skaičiai 

char 16 (unicode) 65536 Simboliai 
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float 32 3,4e-038 .. 3.4e+038 Slankaus kablelio 
skaičiai 

double 64 1,7e-308 .. 1,7e+308 Slankaus kablelio 
skaičiai 

boolean 1 0 .. 1 Loginės reikšmės 

Abstrakčius duomenų tipus galima suskirstyti į tokias grupes: 
 sveiko skaičiaus (angl. integer) – saugo sveikus, teigiamus ir 

neigiamus skaičius, 
 slankaus kablelio (angl. floating-point) – saugo realiuosius skai-

čius (slankaus kablelio tipas), 
 simbolinis (angl. character) – saugo tekstinius simbolius (bet 

kokią tekstinę informaciją), 
 loginis (angl. boolean) – saugo „tiesa“ arba „netiesa“ (angl. true 

arba false) reikšmes. 
Sveikuosius skaičius paprastai sudaro keturi duomenų tipai: byte , 

short , int ir long (22 pav.).  
Sveikieji skaičiai gali būti saugomi kaip skaičiai su ženklu arba skaičiai 

be ženklo. Pavyzdžiui: 
 jei turime byte be ženklo, bus 0..255, 
 jei turime byte su ženklu, bus -128..127. 

C ir C++ kalbomis galima apibrėžti beženklius sveikuosius skaičius, Java 
kalba – tik su ženklu. 

 
22 pav. Sveikųjų skaičių atminties blokas 
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float 32 3,4e-038 .. 3.4e+038 Slankaus kablelio 
skaičiai 

double 64 1,7e-308 .. 1,7e+308 Slankaus kablelio 
skaičiai 

boolean 1 0 .. 1 Loginės reikšmės 

Abstrakčius duomenų tipus galima suskirstyti į tokias grupes: 
 sveiko skaičiaus (angl. integer) – saugo sveikus, teigiamus ir 

neigiamus skaičius, 
 slankaus kablelio (angl. floating-point) – saugo realiuosius skai-

čius (slankaus kablelio tipas), 
 simbolinis (angl. character) – saugo tekstinius simbolius (bet 

kokią tekstinę informaciją), 
 loginis (angl. boolean) – saugo „tiesa“ arba „netiesa“ (angl. true 

arba false) reikšmes. 
Sveikuosius skaičius paprastai sudaro keturi duomenų tipai: byte , 

short , int ir long (22 pav.).  
Sveikieji skaičiai gali būti saugomi kaip skaičiai su ženklu arba skaičiai 

be ženklo. Pavyzdžiui: 
 jei turime byte be ženklo, bus 0..255, 
 jei turime byte su ženklu, bus -128..127. 

C ir C++ kalbomis galima apibrėžti beženklius sveikuosius skaičius, Java 
kalba – tik su ženklu. 

 
22 pav. Sveikųjų skaičių atminties blokas 

byte duomenų tipas yra mažiausias šioje grupėje. Dažniausiai jis naudo-
jamas persiunčiant duomenų failus tinkle, taip pat kai naudojami binariniai duome-
nys, kurie negali būti apibrėžti kitais duomenų tipais. 

short duomenų tipas yra idealus naudoti programose, kurios leidžiamos 
16 bitų kompiuteriuose. Tačiau šiais laikais dauguma tokių kompiuterių jau atsi-
dūrė sąvartynuose, o  juos pakeitė 32 ir 64 bitų kompiuteriai. Todėl šis duomenų 
tipas naudojamas rečiausiai. 

int – naudojamas kontroliniams kintamiesiems cikluose, masyvų indek-
savimui, bet kokiems sveikųjų skaičių skaičiavimams. Dažniausiai naudojamas 
duomenų tipas. 

long naudojamas, kai nepakanka int. 
Slankaus kablelio duomenų tipai naudojami realiesiems skaičiams saugo-

ti. Yra du tokie tipai: float ir double (23 pav.).  

 

23 pav. Slankaus kablelio skaičių atminties blokas 

Šie du tipai skiriasi realiojo skaičiaus tikslumu, kuris nusako tai, kiek skait-
menų saugoma po kablelio. Yra saugomos dvi slankaus kablelio skaičiaus dalys: 

 realusis skaičius, kuris saugomas visas, 
 kablelio padėtis tame skaičiuje. 

float – reiškia, kad skaičius yra saugomas 7 skaitmenų po kablelio tiks-
lumu. Pavyzdžiui: 

 daliname 53.50 $ septyniolikai žmonių, 
 kiekvienas gauna po 3.147058823529 $. 
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float tipas tokiu atveju negarantuoja visiško tikslumo, gausime 
3.1470588 $. Šiuo atveju labiau tiktų double tipas, kuris gali būti naudoja-
mas, kai nepakanka 7 skaitmenų po kablelio:  

 001000000000000016h = 2−1022 ≈ 2.2251e-308, 
 7fefffffffffffffh ≈ 21023 ≈ 1.7977e+308. 

Simbolinio tipo kintamiesiems saugoti skirtas vienintelis primityvus sim-
bolinis tipas char (24 pav.). Kiekvienam simboliui priskiriamas sveikasis skai-
čius. Simbolių koduotės yra ASCII ir Unicode. 

 

24 pav. Simbolinio tipo atminties blokas 

Loginio tipo kintamiesiems taip pat skirtas tik vienas primityvus tipas – 
boolean. Jis naudojamas, kai reikia išsaugoti true arba false reikšmes. 

 
25 pav. Loginio tipo atminties blokas 

Atmintis yra pasiekiama nurodant adresą (26 pav.). Tam, kad adresai už-
imtų mažiau vietos, tik kiekviena aštuonių bitų eilė turi savo numerį – adresą. Kiti, 
tarpiniai bitai, adresų neturi. 

 

26 pav. Atminties adresas 
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float tipas tokiu atveju negarantuoja visiško tikslumo, gausime 
3.1470588 $. Šiuo atveju labiau tiktų double tipas, kuris gali būti naudoja-
mas, kai nepakanka 7 skaitmenų po kablelio:  

 001000000000000016h = 2−1022 ≈ 2.2251e-308, 
 7fefffffffffffffh ≈ 21023 ≈ 1.7977e+308. 

Simbolinio tipo kintamiesiems saugoti skirtas vienintelis primityvus sim-
bolinis tipas char (24 pav.). Kiekvienam simboliui priskiriamas sveikasis skai-
čius. Simbolių koduotės yra ASCII ir Unicode. 

 

24 pav. Simbolinio tipo atminties blokas 

Loginio tipo kintamiesiems taip pat skirtas tik vienas primityvus tipas – 
boolean. Jis naudojamas, kai reikia išsaugoti true arba false reikšmes. 

 
25 pav. Loginio tipo atminties blokas 

Atmintis yra pasiekiama nurodant adresą (26 pav.). Tam, kad adresai už-
imtų mažiau vietos, tik kiekviena aštuonių bitų eilė turi savo numerį – adresą. Kiti, 
tarpiniai bitai, adresų neturi. 

 

26 pav. Atminties adresas 

Realus adresas vaizduojamas šešioliktainiu pavidalu ir gali būti 32 arba 
64 bitų dydžio. Pavyzdžiui, adresas 258 425 506 atvaizduojamas šešioliktainiu 
0x0F6742A2. 

Duomenų tipai 
Atmintis yra rezervuojama kintamojo deklaravimo sakinyje nurodant 

duomenų tipą. Deklaravimo sakinio forma skirtingose kalbose gali skirtis. Pavyz-
džiui, Paskalio, C, C++ ir Java kalbose deklaravimo sakinys atrodo taip (29 pvz.): 

1  /*Paskalio kalboje*/ 
2  Var 
3   int1, int2 : Integer; 
4     
5  /*Java, C ir C++ kalbose*/ 
6   int myVariable; 

29 pvz. Kintamojo deklaravimo sakinys (Pascal, Java, C++) 

Toks deklaravimo sakinys iš tiesų susideda iš trijų dalių. 
 Duomenų tipas – nurodo, kiek atminties reikia rezervuoti ir ko-

kia tai atminties rūšis. 
 Kintamojo pavadinimas – naudojamas programoje kiekvieną 

kartą, kai kreipiamasi į atitinkamą atminties vietą. 
 Kabliataškis – nurodo kompiliatoriui, kad tai yra instrukcija ar-

ba sakinys. 
Abstraktieji duomenų tipai skirstomi į du pagrindinius pogrupius: 

 primityvūs tipai (angl. built-in data types), 
 vartotojo apibrėžti tipai. 

Visi praeitame skyriuje išvardinti tipai yra primityvūs. Vartotojo apibrė-
žiami tipai sudaromi iš primityvių tipų. Pavyzdžiui, reikia apibrėžti duomenų tipą, 
kuriame galėtume išsaugoti 4 elementus: studento numerį, vardą, pavardę ir pažy-
mį. Galima būtų naudoti primityvius duomenų tipus kiekvienam elementui saugoti, 
tačiau jie nėra grupuojami, tad kiekvienas kintamasis bus atskiras duomenų ele-
mentas. Geresnis būdas yra sugrupuoti šiuos primityvius duomenų tipus taip, kad 
gautume vieną įrašą (labai panašų į reliacinį modelį). 
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Skirtingose kalbose vartotojo tipai apibrėžiami nevienodai. Java kalboje iš 
viso negalima jų apibrėžti (tam naudojamos klasės). C ir C++ vartotojo tipams api-
brėžti naudojamas tipas „struktūra“. Paskalio kalboje jie apibrėžiami kaip „tipai“, 
kartu su konstantomis ir kintamaisiais (30 pvz.). 

1 Type 
2   Date = record 
3     Month: Byte; 
4     Day: Byte; 
5     Year: Integer; 
6   end; 

30 pvz. Vartotojo apibrėžiamas tipas (Pascal) 

Struktūrai C ir C++ kalbose apibrėžti būtini keturi elementai (31 pvz.): 
 struct direktyva. Nurodo kompiliatoriui, kad norime apibrėž-

ti struktūrą. 
 Struktūros pavadinimas. Skirtas struktūrai identifikuoti ir jos 

egzemplioriams  deklaruoti. 
 Struktūros turinys. Skliaustuose nurodomi tipai, iš kurių susi-

deda vartotojo tipas. 
 Kabliataškis. Nurodo kompiliatoriui, kad tai yra instrukcija ar-

ba sakinys. 

1  struct Student{ 
2    int nr; 
3    int grade; 
4  }; 

31 pvz. Struktūros tipas (C, C++) 

Detaliau panagrinėkime pavyzdį su studentu. C++ programos, naudojan-
čios studento struktūrą, kodas atrodytų taip (32 pvz.): 

1 void main(){ 
2   Student student; 
3   student.nr = 10; 
4   student.grade = 'A'; 
5   cout << "grades: " << student.nr << " " << stu-

dent.grade << 
6   endl; 
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Skirtingose kalbose vartotojo tipai apibrėžiami nevienodai. Java kalboje iš 
viso negalima jų apibrėžti (tam naudojamos klasės). C ir C++ vartotojo tipams api-
brėžti naudojamas tipas „struktūra“. Paskalio kalboje jie apibrėžiami kaip „tipai“, 
kartu su konstantomis ir kintamaisiais (30 pvz.). 

1 Type 
2   Date = record 
3     Month: Byte; 
4     Day: Byte; 
5     Year: Integer; 
6   end; 

30 pvz. Vartotojo apibrėžiamas tipas (Pascal) 

Struktūrai C ir C++ kalbose apibrėžti būtini keturi elementai (31 pvz.): 
 struct direktyva. Nurodo kompiliatoriui, kad norime apibrėž-

ti struktūrą. 
 Struktūros pavadinimas. Skirtas struktūrai identifikuoti ir jos 

egzemplioriams  deklaruoti. 
 Struktūros turinys. Skliaustuose nurodomi tipai, iš kurių susi-

deda vartotojo tipas. 
 Kabliataškis. Nurodo kompiliatoriui, kad tai yra instrukcija ar-

ba sakinys. 

1  struct Student{ 
2    int nr; 
3    int grade; 
4  }; 

31 pvz. Struktūros tipas (C, C++) 

Detaliau panagrinėkime pavyzdį su studentu. C++ programos, naudojan-
čios studento struktūrą, kodas atrodytų taip (32 pvz.): 

1 void main(){ 
2   Student student; 
3   student.nr = 10; 
4   student.grade = 'A'; 
5   cout << "grades: " << student.nr << " " << stu-

dent.grade << 
6   endl; 

7 } 
32 pvz. Struktūros panaudojimo pavyzdys (C, C++) 

Vartotojo apibrėžto tipo Student dydis lygus integer ir char tipų 
dydžių sumai. Atmintyje vienas toks įrašas atrodys taip (27 pav.): 

00 0A 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

student

nr grade  
27 pav. Struktūros užimama vieta atmintyje 

Norint pasiekti sukurtos struktūros elementą, reikia užrašyti struktūros 
pavadinimą ir elemento pavadinimą, atskirtus tašku:  student.grade = 'A'.  

Struktūros naudojamos procedūrinėse kalbose, tokiose kaip C ir Paskalis. 
Objektinėse kalbose, tokiose kaip C++ ir Java, struktūros ir klasės naudojamos 
norint apjungti primityvius tipus į vieną bendrą. Klasė apibūdina realaus objekto 
elgseną ir atributus,  imituodama juos programoje (žr. 45 psl. Klasės). 

 Atributai yra panašūs į struktūros elementus. 
 Elgsena aprašoma per instrukcijas, kurios atlieka specifines už-

duotis – metodus ar funkcijas. 
Panaudodami klasę galime apibrėžti savarankišką duomenų tipą Java 

(34 pvz.) ir C++ (33 pvz.) kalbose. 

1 class Student { 
2     int nr; 
3     char grade; 
4     void displayGrade() { 
5         cout<<"Studentas: " << nr << "  
6         Pažymys: " << grade << endl; 
7     } 
8 }; 

33 pvz. Savarankiškas duomenų tipas panaudojant klasę (C++) 
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1 class Student { 
2     int nr; 
3     char grade; 
4         void displayGrade() { 
5         System.out.println( 
6    "Studentas: "+nr+ 
7    " Pažymys: "+grade); 
8     } 
9 } 

34 pvz. Savarankiškas duomenų tipas panaudojant klasę (Java) 

Klasės egzempliorius deklaruojamas labai panašiai kaip ir struktūrose: 
 Student student. Atminties adresavimas klasių egzemplioriams at-
liekamas beveik taip pat, kaip ir struktūroms (27 pav.). Kai deklaruojame 
egzempliorių, metodai ir funkcijos saugomi atskirai nuo atributų. Taip daroma 
todėl, kad metodai ir funkcijos yra bendri visiems tos pačios klasės 
egzemplioriams. Norėdami pasiekti klasėje apibrėžtus elementus, atributus ir 
metodus darome tai labai panašiai, kaip ir struktūrų atveju, tik kreipimasis į metodą 
vadinamas metodo kvietimu (angl. call): student.grade = 'A' ir 
myStudent.displayGrade(). 

Vienas svarbiausių ir dažnai baimę studentams keliančių tipų programa-
vime yra rodyklės. Žodis rodyklė (angl. pointer) daug kam asocijuojasi su kažkuo 
labai sudėtingu ir nesuprantamu, susijusiu su žemo lygmens programavimo techno-
logijomis. Tačiau tiesa ta, kad rodyklės – „vaikų žaidimas“. Vaikai rodyti pirštu 
išmoksta greičiau nei kalbėti. O rodymas į atmintį programavime turi lygiai tą pa-
čią prasmę, kaip rodymas kasdienėje kalboje (Keogh J., Davidson K., 2004). 

Visuomet, kai nurodome kintamojo, struktūros elemento, klasės atributo 
pavadinimą ir pan., kompiliatoriui pasakome, kad norime kažką atlikti su atminties 
turiniu, patalpintu tam tikru adresu. Rodyklė taip pat yra kintamasis, kuris gali būti 
naudojamas kaip struktūros elementas ar klasės atributas tokiose kalbose kaip C++ 
ar Paskalis, bet ne Java kalboje. Tačiau rodyklė nuo paprastų kintamųjų skiriasi 
tuo, kad jos atminties turinys yra kitos atminties adresas, kuris gali būti ir bet kurio 
kito kintamojo, struktūros elemento ar klasės atributo adresas. 
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1 class Student { 
2     int nr; 
3     char grade; 
4         void displayGrade() { 
5         System.out.println( 
6    "Studentas: "+nr+ 
7    " Pažymys: "+grade); 
8     } 
9 } 

34 pvz. Savarankiškas duomenų tipas panaudojant klasę (Java) 

Klasės egzempliorius deklaruojamas labai panašiai kaip ir struktūrose: 
 Student student. Atminties adresavimas klasių egzemplioriams at-
liekamas beveik taip pat, kaip ir struktūroms (27 pav.). Kai deklaruojame 
egzempliorių, metodai ir funkcijos saugomi atskirai nuo atributų. Taip daroma 
todėl, kad metodai ir funkcijos yra bendri visiems tos pačios klasės 
egzemplioriams. Norėdami pasiekti klasėje apibrėžtus elementus, atributus ir 
metodus darome tai labai panašiai, kaip ir struktūrų atveju, tik kreipimasis į metodą 
vadinamas metodo kvietimu (angl. call): student.grade = 'A' ir 
myStudent.displayGrade(). 

Vienas svarbiausių ir dažnai baimę studentams keliančių tipų programa-
vime yra rodyklės. Žodis rodyklė (angl. pointer) daug kam asocijuojasi su kažkuo 
labai sudėtingu ir nesuprantamu, susijusiu su žemo lygmens programavimo techno-
logijomis. Tačiau tiesa ta, kad rodyklės – „vaikų žaidimas“. Vaikai rodyti pirštu 
išmoksta greičiau nei kalbėti. O rodymas į atmintį programavime turi lygiai tą pa-
čią prasmę, kaip rodymas kasdienėje kalboje (Keogh J., Davidson K., 2004). 

Visuomet, kai nurodome kintamojo, struktūros elemento, klasės atributo 
pavadinimą ir pan., kompiliatoriui pasakome, kad norime kažką atlikti su atminties 
turiniu, patalpintu tam tikru adresu. Rodyklė taip pat yra kintamasis, kuris gali būti 
naudojamas kaip struktūros elementas ar klasės atributas tokiose kalbose kaip C++ 
ar Paskalis, bet ne Java kalboje. Tačiau rodyklė nuo paprastų kintamųjų skiriasi 
tuo, kad jos atminties turinys yra kitos atminties adresas, kuris gali būti ir bet kurio 
kito kintamojo, struktūros elemento ar klasės atributo adresas. 

Rodyklės deklaruojamos panašiai kaip ir kintamieji. Deklaravimą sudaro 
keturios dalys. 

 Duomenų tipas. Atminties adreso, saugomo rodyklėje, duome-
nų tipas. 

 Žvaigždutė (*). Nurodo kompiliatoriui, kad yra deklaruojama 
rodyklė. 

 Kintamojo pavadinimas. Pavadinimas, kuris identifikuoja ro-
dyklę ir naudojamas norint pasiekti ją programoje. 

 Kabliataškis. Nurodo kompiliatoriui, kad tai yra instrukcija 
(teiginys). 

1  /*C ir C++ kalbose*/ 
2    
3   char *ptGrade; 
4  
5  /*Pascal kalboje*/ 
6   
7   Var 
8    p : Pointer; 
9    pint1,pint2 : ^Integer; 

35 pvz. Rodyklių deklaravimo pavyzdys (C, C++, Pascal) 

Kaip jau žinome, duomenų tipas nusako atminties kiekį, kurį norime re-
zervuoti, ir jos rūšį. Tačiau rodyklės duomenų tipas nurodo kompiliatoriui jos at-
minties adrese išsaugotą duomenų tipą. Žvaigždutė nurodo, koks duomenų tipas 
bus saugomas ir kiek atminties reikia rezervuoti pačios rodyklės atminties adrese. 
Panagrinėkime rodyklių deklaravimo pavyzdį C++ kalboje (36 pvz.).  

1  int nr; 
2  char grade; 
3  char *ptGrade; 
4  int *ptNr; 

36 pvz. Skaičiaus ir simbolio rodyklių deklaravimo pavyzdys (C++) 
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Atmintyje  šiems kintamiesiems rezervuota vieta atrodys taip (28 pav.): 

 
28 pav. Skaičiaus ir simbolio rodyklių rezervuojama atmintis (C++) 

Kam to reikia? Rodyklės labai praverčia, kai reikia manipuliuoti atminties 
adresais taikant rodyklių aritmetiką. Norint, kad ši aritmetika veiktų, būtina, kad 
kompiliatorius žinotų rodyklėje esančio atminties adreso duomenų tipą. Adresas 
rodyklei priskiriamas naudojant adreso operatorių (&) (37 pvz.). 

1 ptGrade = &grade; 
2 ptStudentNumber = &studentNumber; 

37 pvz. Kintamojo adreso priskyrimas rodyklei (C++) 

Taip rodyklių rezervuotoje atmintyje atsiras adresai į kintamuosius, kurių 
adresus priskyrėme (29 pav.). 

 
29 pav. Skaičiaus ir simbolio rodyklių rezervuojama atmintis po priskyrimo (C++) 

Atminties adresas iš vienos rodyklės į kitą kopijuojamas taip pat, kaip ir ki-
tiems kintamiesiems: ptOldGrade = ptNewGrade. Bet jeigu norime nukopi-
juoti ne adresą, o tuo adresu atmintyje saugomą reikšmę, turime tai daryti kiek kitaip. 

Panagrinėkime dar vieną pavyzdį. Tarkime, kad turime dvi rodykles ir du 
simbolius, o viena rodyklė rodo į vieną simbolį (38 pvz.). 
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1  char oldGrade; 
2  char grade = 'A'; 
3  char *ptGrade; 
4  char *ptOldGrade; 
5  ptGrade = &grade; 
6  
7  oldGrade = *ptGrade; 

38 pvz. Simbolių rodyklių deklaravimo pavyzdys (C++) 

Dabar sakykime, kad norime nukopijuoti kintamųjų reikšmes iš vieno į ki-
tą, pasinaudodami tik rodyklėmis. Tam reikia naudoti (*). Priskirkime ptGrade 
adresu saugomą reikšmę kintamajam oldGrade (30 pav.). 

 
30 pav. Simbolių rodyklių rezervuojama atmintis (C++) 

Rodyklių aritmetika suprantama, kai jos naudojamos norint nuosekliai 
perrinkti atmintyje esančias reikšmes. Tam pasitelkiami inkrementinis (++) ir dek-
rementinis (--) operatoriai. Sveikųjų skaičių kintamiesiems tai reiškia padidinimą 
arba sumažinimą vienetu. Rodyklėms yra kiek kitaip. Tarkime, kad turime pavyzdį 
su studentais (39 pvz.).  

1 int student1 = 1234; 
2 int student2 = 5678; 
3 int *ptStudent1; 
4 int *ptStudent2; 
5 ptStudent1 = &student1; 
6 ptStudent2 = &student2; 

39 pvz. Pavyzdys su studentų numeriais ir rodyklėmis (C++) 

Kas nutiks, jeigu padidinsime ptStudent1++? Atmintyje turėsime to-
kias rodyklių adresų reikšmes (31 pav.): 
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31 pav. Studentų numerių ir rodyklių rezervuojama atmintis 

Iš tiesų rodyklė padidės dydžiu, lygiu ją apibrėžiant nurodyto duomenų ti-
po dydžiui. Tokiu atveju šios rodyklės reikšmė sutaps su tolimesnės rodyklės 
reikšme ir rodys į tą patį kintamąjį (32 pav.). 

 
32 pav. Studentų numerių ir rodyklių rezervuojama atmintis po padidinimo 

Duomenų struktūros 
Duomenų struktūros programavime yra glaudžiai susijusios su primity-

viais duomenų tipais. Pagrindinis duomenų struktūrų ir primityvių duomenų tipų 
skirtumas yra tas, kad duomenų struktūros yra sudėtingesnės už primityvius duo-
menų tipus. Jos susideda iš primityvių duomenų tipų taip, kad atominis elementas 
duomenų struktūroje atstovauja primityviam duomenų tipui. 

Duomenų struktūra visuomet yra siejama su vieno ar kelių duomenų tipų 
elementų rinkiniu. Pagrindinis duomenų struktūrų skirtumas yra tų elementų rinki-
nio konstrukcija ir perrinkimo algoritmų galimybės. 

Šiame skyriuje aptarsime kelias pagrindines duomenų struktūras, kurios 
labai dažnai naudojamos programavime. Pradėsime nuo pačios paprasčiausios 
struktūros (nors ji dažnai priskiriama primityviam duomenų tipui) – masyvo. 
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Masyvas 

Masyvas programavime yra suprantamas kaip vienas po kito surikiuotų 
vienodų elementų rinkinys, kuris ir atmintyje išlaiko tokią pačią struktūrą. Masy-
vo sąvoka atsirado labai seniai, kartu su primityviais tipais, o elementai išdėsto-
mi ir perrenkami pasinaudojant pačios atminties saugojimo metodais. Kadangi 
atminties ląstelės turi didėjančia tvarka išdėstytus adresus, labai nesudėtinga juos 
paversti indeksais. 

Masyvas – būdas nurodyti kelias atminties vietas naudojant tą patį kinta-
mojo pavadinimą. Kiekviena atminties vieta yra atstovaujama masyvo elemento. 
Jis nuo kintamojo skiriasi tik tuo, kad reikia nurodyti indekso reikšmę (40 pvz.) 
(Keogh J., Davidson K., 2004): 

1   grades[0]; 
2   grades[1]; 
3   grades[2]; 

40 pvz. Masyvo elementų perrinkimo pavyzdys (C++) 

Nors masyvai skirtingose programavimo kalbose suprantami labai pana-
šiai, jų deklaravimas ir realizacija tam tikroje kalboje gali skirtis (41 pvz.). 

1 int [] grades; //Java 
2 int grades[20]; // C,C++ 
3 grades:Array[1..20] of Integer; //Pascal 

41 pvz. Masyvo deklaravimo pavyzdys (Java, C++, Pascal) 

Skirtingai nuo C++, Java kalboje masyvą būtina inicializuoti, kadangi jis 
ne primityvus tipas, o objektas. Inicializuoti galima dviem būdais: statiškai (dekla-
ravimo metu), naudojant simbolinę notaciją, arba dinamiškai, naudojant konstruk-
torių (42 pvz.). 

1 int[] grades = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 
2 int grades[] = new int[10]; 

42 pvz. Masyvo inicializacija (Java) 
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Lygiai taip pat galima apibrėžti ir kintamuosius, vietoje indeksų naudojant 
tik pavadinimus. Reikšmių priskyrimas tiek kintamiesiems, tiek masyvams ir jų 
pasiekimas taip pat nedaug skiriasi (43 pvz.). 

1  int maryGrade; 
2  int bobGrade; 
3  int amberGrade; 
4  bobGrade = maryGrade; 
5  grades[0] = grades[1]; 
6  grades[0] = bobGrade; 

43 pvz. Kintamųjų ir masyvo reikšmių priskyrimas 

Vis dėlto, kada galėtų prireikti masyvo? Skirtumą galima pamatyti tuo-
met, kai dirbame su dideliu duomenų kiekiu. Pavyzdžiui, kaip apskaičiuotumėte 
100 studentų pažymių vidurkį, naudodami tik kintamuosius? Šį kartą apsiribokime 
trimis studentais (44 pvz.): 

1 average = (maryGrade + bobGrade + amberGrade)/3; 
44 pvz. Vidurkio apskaičiavimas naudojant kintamuosius 

Panaudodami masyvus išvengsime pakartotinio sumavimo operacijos ir 
beveik su tokiu pačiu kodu apskaičiuosime 100, 1000 ar 1000000 studentų pažy-
mių vidurkį (45 pvz.). 

1 average = 0; 
2 for (int i = 0; i < 100; i++) 
3    average += grades[i]; 
4 average /= 100; 

45 pvz. Vidurkio apskaičiavimas, naudojant masyvą 

Dabar grįžkime prie rodyklių. Jas, kaip ir kintamiesiems, galima naudoti  
ir masyvams. Tai reiškia, kad masyve galima saugoti rodyklių rinkinį. Tokius ma-
syvus galima panaudoti elementų rūšiavimui. Tam, kad nereikėtų rūšiuoti masyvo 
elementų reikšmių, galima pasinaudoti į jas rodančiomis rodyklėmis. Taip galima 
aprašyti kelis skirtingai surūšiuotus masyvo variantus, nekeičiant eilės tvarkos, 
kuria išsidėsčiusios pagrindinio masyvo elementų reikšmės. Tam sukursime ne tik 
rodyklių masyvą, bet ir rodyklių į rodykles masyvą (33 pav.). 
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Lygiai taip pat galima apibrėžti ir kintamuosius, vietoje indeksų naudojant 
tik pavadinimus. Reikšmių priskyrimas tiek kintamiesiems, tiek masyvams ir jų 
pasiekimas taip pat nedaug skiriasi (43 pvz.). 

1  int maryGrade; 
2  int bobGrade; 
3  int amberGrade; 
4  bobGrade = maryGrade; 
5  grades[0] = grades[1]; 
6  grades[0] = bobGrade; 

43 pvz. Kintamųjų ir masyvo reikšmių priskyrimas 

Vis dėlto, kada galėtų prireikti masyvo? Skirtumą galima pamatyti tuo-
met, kai dirbame su dideliu duomenų kiekiu. Pavyzdžiui, kaip apskaičiuotumėte 
100 studentų pažymių vidurkį, naudodami tik kintamuosius? Šį kartą apsiribokime 
trimis studentais (44 pvz.): 

1 average = (maryGrade + bobGrade + amberGrade)/3; 
44 pvz. Vidurkio apskaičiavimas naudojant kintamuosius 

Panaudodami masyvus išvengsime pakartotinio sumavimo operacijos ir 
beveik su tokiu pačiu kodu apskaičiuosime 100, 1000 ar 1000000 studentų pažy-
mių vidurkį (45 pvz.). 

1 average = 0; 
2 for (int i = 0; i < 100; i++) 
3    average += grades[i]; 
4 average /= 100; 

45 pvz. Vidurkio apskaičiavimas, naudojant masyvą 

Dabar grįžkime prie rodyklių. Jas, kaip ir kintamiesiems, galima naudoti  
ir masyvams. Tai reiškia, kad masyve galima saugoti rodyklių rinkinį. Tokius ma-
syvus galima panaudoti elementų rūšiavimui. Tam, kad nereikėtų rūšiuoti masyvo 
elementų reikšmių, galima pasinaudoti į jas rodančiomis rodyklėmis. Taip galima 
aprašyti kelis skirtingai surūšiuotus masyvo variantus, nekeičiant eilės tvarkos, 
kuria išsidėsčiusios pagrindinio masyvo elementų reikšmės. Tam sukursime ne tik 
rodyklių masyvą, bet ir rodyklių į rodykles masyvą (33 pav.). 

 
33 pav. Rodyklių ir rodyklių į rodykles masyvai 

Toks masyvo elementų rūšiavimo metodas yra efektyvus tik tuomet, kai 
pagrindiniame masyve saugomi sudėtingi ir dideli elementai (objektai arba duome-
nų struktūros). Tokiu atveju pačių elementų perkėlimas užimtų gerokai daugiau 
laiko ir vietos nei papildomų rodyklių masyvų sukūrimas. Paveiksle (33 pav.) pa-
vaizduoti trys masyvai yra deklaruojami ir perrenkami pavyzdyje (46 pvz.) patei-
kiamu kodu. 

1 char letters[3]; 
2 letters[0] = 'C'; 
3 letters[1] = 'B'; 
4 letters[2] = 'A';  
5  
6 char * ptLetters[3]; 
7 for (int i = 0; i < 3; i++) 
8    ptLetters[i] = &letters[i]; 
9  
10 char ** ptPTLetters[3]; 
11 ptPtLetters[0] = &ptLetters[2]; 
12 ptPtLetters[1] = &ptLetters[1]; 
13 ptPtLetters[2] = &ptLetters[0]; 
14  
15 for (int i = 0; i <3; i++) 
16  cout << **ptPtLetters[i] << endl; 

46 pvz. Rodyklių ir rodyklių į rodykles masyvų realizacija 
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Masyvai gali turėti ir daugiau negu vieną eilę kintamųjų. Tokiu atveju 
kiekvienas masyvo elementas yra masyvas, o toks masyvas vadinamas daugiama-
čiu (Keogh J., Davidson K., 2004). Ir nors galima kurti bet kokio dydžio daugiama-
čius masyvus, dažniausiai programavime naudojami dvimačiai. Taip yra todėl, kad 
daugiau dimensijų turinčius masyvus yra gana sudėtinga kontroliuoti, be to, gero-
kai padidėja tikimybė sukurti klaidingą kodą. 

Daugiamatis masyvas patogus tada, kai reikia išsaugoti duomenis apie su-
dėtinius elementus. Pavyzdžiui, jeigu reikia saugoti tokius duomenis apie studentus: 
studento numerį, kontrolinio pažymį, egzamino pažymį ir galutinį pažymį (34 pav.). 

 
34 pav. Daugiamačio masyvo loginis modelis 

Tokiuose masyvuose saugomus elementus taip pat galima rūšiuoti naudo-
jant rodyklių į rodykles masyvus (šį kartą jau efektyviai). Ir nors paveiksle 
(34 pav.) logiškai matome elementų indeksus poromis, daugiamačio masyvo visų 
elementų reikšmės atmintyje yra išdėstytos nuosekliai viena po kitos. Daugiamačių 
masyvų deklaravimas C, C++ ir Java kalbose atrodo labai panašiai (47 pvz.). 

1 int grades[3][4]; //C, C++ 
2 int [][] grades; //Java 
3  
4 int grades[3][4]=  
5 {{1,6,8,7},{2,9,7,8},{3,10,10,10}}; 
6 //C, C++ 
7  
8 int grades[][]= 
9 {{1,6,8,7},{2,9,7,8},{3,10,10,10}}; 
10 //Java 

47 pvz. Daugiamačio masyvo deklaravimas (C, C++, Java) 
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Dėklas 

Dėklas yra viena iš pirmųjų sudėtingų duomenų struktūrų, susiformavusių 
besivystant programavimui. Skirtingai nei duomenų tipams ir masyvams, sudėtin-
goms duomenų struktūroms neužtenka tik loginio duomenų saugojimo atmintyje 
modelio. Pats sudėtingų duomenų struktūrų apibrėžimas nurodo, kad joms aptar-
nauti reikalingas specifinis funkcionalumas arba specialūs algoritmai. Štai masy-
vams funkcionalumas iš dalies yra paveldimas tiesiog iš pačios atminties, o dėklui 
aptarnauti reikia specialių funkcijų. Programuojant dėklus, kaip ir kitas duomenų 
struktūras, nieko išrasti iš naujo nereikia, pakanka pasinaudoti jau žinomais duo-
menų tipais ir masyvais. Programavime dėklas iš tiesų nurodo metodą, kurio prin-
cipais remiantis yra saugomi duomenys.  

Supaprastintai dėklą galima apibūdinti kaip duomenų struktūrą, kuri vi-
suomet rodo į viršutinį rinkinio elementą (Keogh J., Davidson K., 2004). Tai reiš-
kia, kad kol neatlikome veiksmų su pirmuoju elementu, neturime priėjimo prie kitų 
elementų. Dažniausiai dėklas yra realizuojamas naudojant kintamąjį ir masyvą. 
Dėklo viršūnės kintamojo reikšmė ir masyvo reikšmės yra naudojamos poroje, už-
tikrinant šios duomenų struktūros veiklą. Dėklo elementai pridedami ir pašalinami 
naudojant push ir pop operacijas. Siejant su materialiuoju pasauliu, dėklą galima 
įsivaizduoti kaip stiklainį su daržovėmis. Tokiu atveju norint įdėti daržovę (ele-
mentą) į stiklainį (dėklą) reikės naudoti push operaciją, o norint išimti – pop ope-
raciją. Atsižvelgiant į stiklainio konstrukciją iš karto galima išvesti pagrindinę 
dėklo taisyklę: paskutinis į jį įdėtas elementas visuomet yra išimamas pirmas (angl. 
Last In First Out, LIFO). 

Operacija push ne tik prideda elementą į dėklo masyvą, bet ir vienetu di-
dina dėklo viršūnės reikšmę (35 pav.). 
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35 pav. Dėklo duomenų struktūra, pridėjus naują elementą 

Savo ruožtu operacija pop ne tik pašalina elementą iš dėklo masyvo, bet 
ir mažina dėklo viršūnės reikšmę vienetu (36 pav.). 

 
36 pav. Dėklo duomenų struktūra, pašalinus elementą 

Dėklo duomenų struktūrą patogu realizuoti naudojant klases (C++ ir Ja-
va). Jas naudodami gausime vientisą struktūrą, kurioje bus aprašyti ir duomenys, ir 
elgsena (funkcionalumas). Klasėje bus trys atributai: 

 dėklo dydis (angl. size), 
 viršūnė (angl. top), 
 reikšmių masyvas (angl. values). 
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35 pav. Dėklo duomenų struktūra, pridėjus naują elementą 

Savo ruožtu operacija pop ne tik pašalina elementą iš dėklo masyvo, bet 
ir mažina dėklo viršūnės reikšmę vienetu (36 pav.). 

 
36 pav. Dėklo duomenų struktūra, pašalinus elementą 

Dėklo duomenų struktūrą patogu realizuoti naudojant klases (C++ ir Ja-
va). Jas naudodami gausime vientisą struktūrą, kurioje bus aprašyti ir duomenys, ir 
elgsena (funkcionalumas). Klasėje bus trys atributai: 

 dėklo dydis (angl. size), 
 viršūnė (angl. top), 
 reikšmių masyvas (angl. values). 

Klasėje taip pat bus dvi operacijos: 
 pridėti elementą (angl. push), 
 pašalinti elementą (angl. pop). 

Abstrakčios klasės sąsajos realizacija C++ kalboje atrodys taip (48 pvz.): 

11 public class Stack{ 
12    private: 
13       int size; 
14       int top; 
15       int* values; 
16    public: 
17       Stack(int size){ 
18          this->size = size; 
19          values = new int[size]; 
20          top = -1; 
21    } 
22 }; 
23  
24 void main(){ 
25    Stack *myStack = new Stack(10); 
26 } 

48 pvz. Dėklo duomenų struktūros sąsaja (C++) 

Pateiktame pavyzdyje yra matoma tik išorinė duomenų struktūros sąsaja. 
Norint, kad struktūra veiktų be priekaištų, reikia aprašyti realizaciją. Kad galima 
būtų pasinaudoti sukurta duomenų struktūra, reikia sukurti klasės objektą (48 pvz. 
25 eilutė). Java kalboje dėklas bus realizuojamas labai panašiai. 

Eilė 

Eilė – duomenų struktūra, atitinkanti eilės sampratą realiame gyvenime. 
Pavyzdžiui, įsivaizduokime pirkėjų eilę prie kasos, kurioje už prekes mokantis 
žmogus yra priekyje, už jo stovi kitas, o kažkas eilės gale yra paskutinis. 

Mechanizmas FIFO (angl. First In First Out) teigia, kad pirmas patekęs į 
eilę turi pirmas iš jos išeiti. Eilė,  techniškai kalbant, yra nuoseklus duomenų išdės-
tymas, jie tvarkomi naudojant FIFO mechanizmą. 



Žilvinas Vaira • PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO TECHNOLOGIJOS

92

Programų sistemų pasaulyje eilės dažniausiai asocijuojasi su transakcijo-
mis. Transakcija yra informacijos rinkinys (pvz., užsakymo forma). Transakcijos 
informaciją gavusi programa pastato tą informaciją į eilę, kurią apdoroja kita pro-
grama ar jos dalis. Eilės taip pat yra naudojamos spausdintuvui perduodamiems 
dokumentams tvarkyti, registruojant studentus į kursą ir t. t. 

Eilės struktūrą realizuojantys duomenys, kaip ir dėklo atveju, gali būti 
saugomi panaudojant masyvą. Eilė nurodo masyvo elementą, esantį jos priekyje ir 
elementą, esantį jos gale. Tačiau reikia nepamiršti, kad eilė nėra masyvas, o šis 
nėra eilė. Masyvas paprastai vaizduojamas kaip elementų rinkinys. Eilę, kuri turi iš 
anksto apibrėžtą elementų skaičių, geriausia vaizduoti apskritimu (Keogh J., Da-
vidson K., 2004) (37 pav.). 

 
37 pav. Eilės duomenų struktūra 

Reikšmė į eilę įrašoma vykdant eilės užpildymo procesą (angl. enqueue), 
kuris susideda iš dviejų dalių: 

 identifikuojamas elementas, esantis eilės gale, 
 naujas elementas įrašomas  eilės gale. 

Eilės pabaiga apskaičiuojama pagal formulę (kurioje e – eilės pabaiga, d – 
eilės dydis): 

 e = (e+1) % d 

Eilės pavyzdžiai tarsi formuoja duomenų struktūrą, kuri yra ištisinė linija. 
Eilė vaizduojama  apskritimu. Tai galima suvokti išnagrinėjus atvejį, kai yra pride-
damas paskutinis elementas: 

 (7 + 1) % 8 
Kai 8 daliname iš 8, gauname liekaną 0. Tokiu būdu vėl grįžtame į masy-

vo pradžią. Tačiau tam, kad neperliptume per pirmąjį eilės elementą, ją realizuo-
dami visuomet turime tikrinti, ar nesutampa paskutinis elementas su pirmuoju. 

Eilės aptarnavimo procesas (angl. dequeue) pašalina reikšmę iš pirmosios 
eilės pozicijos. Svarbu žinoti, kad reikšmė pašalinama tik iš eilės, o ne iš masyvo. 
Jame reikšmė išlieka tol, kol jos vietoje  neužrašoma nauja. Eilės aptarnavimo pro-
cesas taip pat susideda iš dviejų dalių: 

 apskaičiuojame eilės pradžios elementą, 
 perskaitome pradžios reikšmę. 

Eilės aptarnavimo procesas yra atliekamas pagal labai panašią formulę 
(kurioje s – eilės priekis, d – eilės dydis): 

 s = (s+1) % d 
Paprastai eilės aptarnavimas realizuojamas sukuriant metodą, kuris grą-

žina reikšmę. Abstrakčios klasės sąsajos realizacija C++ kalboje atrodys taip 
(49 pvz.): 

1 class Queue{ 
2    private: 
3       const int size; 
4       int start; 
5       int end; 
6       int* values; 
7    public: 
8       Queue(int); 
9       virtual ~Queue(); 
10       bool isFull(); 
11       bool isEmpty(); 
12       void enqueue(int); 
13       int dequeue(); 
14 }; 

49 pvz. Eilės duomenų struktūros sąsaja (C++) 
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Paprastai eilės aptarnavimas realizuojamas sukuriant metodą, kuris grą-

žina reikšmę. Abstrakčios klasės sąsajos realizacija C++ kalboje atrodys taip 
(49 pvz.): 

1 class Queue{ 
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3       const int size; 
4       int start; 
5       int end; 
6       int* values; 
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Eilę, kaip ir dėklą, galima realizuoti ir naudojant iš anksto neapibrėžto 
dydžio duomenų struktūras, kurios gali būti didinamos dinamiškai. Programavime 
tokia struktūra vadinama sąrašu. 

Rišlus sąrašas 

Tai dar viena duomenų struktūra, kuri, priešingai nei masyvas, neturi iš 
anksto apibrėžto elementų skaičiaus. Tai reiškia, kad elementų skaičius auga su 
kiekvienu naujai pridėtu elementu. Žinoma, šiuo atveju nebetinka masyvo metodas 
suteikti elementams indeksus. Sudarant elementų sąrašo struktūrą į pagalbą pasi-
telkiamos rodyklės. 

Vienas iš gana dažnų rišlaus sąrašo pavyzdžių realiame gyvenime yra jo 
panaudojimas sporte. Treneriai vadovaujasi šiuo sąrašu rungtynėse keisdami žai-
dėjus (tačiau greičiausiai nei jie, nei žaidėjai apie tai nenutuokia). Pavyzdžiui, fut-
bole treneris rišliojo sąrašo principu sudaro gynėjų sąrašą. Pagal žaidėjų numerius 
jis kviečia pirmąjį gynėją, jei šis nebegali žaisti – kitą, jei ir jis nebegali – vėl pir-
mąjį arba dar kitą (Keogh J., Davidson K., 2004). 

Rišlaus sąrašo duomenų struktūra tokia pati ir programavime – tai sąrašas 
nuorodų, kurios nukreipia į: 

 ankstesnius (angl. previous),  
 esamus (angl. current), 
 kitus duomenis (angl. next). 

Rišliais sąrašais galima pergrupuoti duomenis nedarant jiems įtakos. Sąra-
šo veikimą patogu iliustruoti klasėje esančių studentų pavyzdžiu. Studentai sėdi 
klasėje atsitiktine eilės tvarka. Taip pat turime jų sąrašą pagal abėcėlę ir sąrašą pa-
gal ūgį. Tarkime, kad dėstytojas nori suskirstyti studentus pagal abėcėlę arba pagal 
ūgį. Vienas būdas tai padaryti – susodinti studentus norima eilės tvarka klasėje, 
tačiau jis labai neefektyvus, kadangi visi turėtų atsistoti ir pasikeisti vietomis. Kitas 
būdas – tiesiog išdėstyti studentų suolų numerius nauja eilės tvarka, taip išvengiant 
šurmulio. Pirmu atveju juos reiktų išdėstyti pagal abėcėlę, antru atveju – pagal stu-
dentų ūgį (Keogh J., Davidson K., 2004). 

Rišlūs sąrašai labai svarbūs dirbant su dinaminiais duomenimis. Rišlūs są-
rašai gali būti dviejų tipų. 

 Vienos nuorodos sąrašas. Juo remiantis galima perrinkti ele-
mentus viena kryptimi. 

 Dviejų nuorodų sąrašas. Juo remiantis galima perrinkti elemen-
tus abiem kryptimis. 

Sąrašų elementai paprastai yra sudėtiniai, o ne vieno kintamojo elementai. 
Programavime jie vadinami įrašo tipo elementais, juose saugomas: 

 kliento identifikacinis numeris, 
 vardas, 
 pavardė, 
 adresas, 
 miestas 
 ir t. t. 

Programuotojai dažniau renkasi sąrašus negu masyvus, kadangi sąrašų 
dydis ir elementų skaičius gali keistis vykdant programą. Jeigu nuspręsite pakeisti 
masyvo dydį dinamiškai, programa bandys atmintyje atrasti vietos, reikalingos 
visam naujo dydžio masyvui, o ne vienam jo elementui. Rišlaus sąrašo atveju tie-
siog bus ieškoma vieno elemento dydžio vietos ir formuojama nuoroda į ją. Šis 
procesas daug paprastesnis ir greitesnis. 

Kiekvienas sąrašo elementas vadinamas mazgu (angl. node). Kiekvienas 
sąrašo mazgas susideda iš trijų dalių. 

 Pirmojoje dalyje saugomi duomenys. 
 Antroji dalis nurodo į prieš tai buvusį mazgą. 
 Trečioji dalis nurodo į kitą mazgą. 

Kai į sąrašą pridedame naują mazgą, pirmiausia rezervuojame jam atmin-
ties vietą, po to apibrėžiame nuorodas į ankstesnįjį ir kitą mazgus. 

Sąrašą C++ galima realizuoti pasinaudojant struktūra ir klase (arba dviem 
klasėmis, jei programuojame su Java). Pirmiausia aprašysime mazgo duomenų 
struktūrą, kaip pavaizduota (38 pav.). 
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siog bus ieškoma vieno elemento dydžio vietos ir formuojama nuoroda į ją. Šis 
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sąrašo mazgas susideda iš trijų dalių. 

 Pirmojoje dalyje saugomi duomenys. 
 Antroji dalis nurodo į prieš tai buvusį mazgą. 
 Trečioji dalis nurodo į kitą mazgą. 

Kai į sąrašą pridedame naują mazgą, pirmiausia rezervuojame jam atmin-
ties vietą, po to apibrėžiame nuorodas į ankstesnįjį ir kitą mazgus. 

Sąrašą C++ galima realizuoti pasinaudojant struktūra ir klase (arba dviem 
klasėmis, jei programuojame su Java). Pirmiausia aprašysime mazgo duomenų 
struktūrą, kaip pavaizduota (38 pav.). 
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38 pav. Rišlaus sąrašo mazgas 

Šiam mazgui realizuoti C++ pasitelksime struktūrą (50 pvz.) 
1 typedef struct Node{ 
2    Node(int data){ 
3       this->data = data; 
4       previous = NULL; 
5       next = NULL; 
6    } 
7    int data; 
8    struct Node* previous; 
9    struct Node* next; 
10 } NODE; 

50 pvz. Rišlaus sąrašo mazgo realizacija (C++) 

Programuojant Java kalboje mazgui apibrėžti reikia naudoti klasę, o ro-
dyklėms – nuorodas į objektus (51 pvz.). 

1 public class Node { 
2   
3  protected int data; 
4  public Node previous; 
5  public Node next; 
6   
7  Node(int data){ 
8   this.data = data; 
9   previous = null; 
10   next = null; 
11  } 
12 } 

51 pvz. Rišlaus sąrašo mazgo realizacija (Java) 
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38 pav. Rišlaus sąrašo mazgas 

Šiam mazgui realizuoti C++ pasitelksime struktūrą (50 pvz.) 
1 typedef struct Node{ 
2    Node(int data){ 
3       this->data = data; 
4       previous = NULL; 
5       next = NULL; 
6    } 
7    int data; 
8    struct Node* previous; 
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50 pvz. Rišlaus sąrašo mazgo realizacija (C++) 

Programuojant Java kalboje mazgui apibrėžti reikia naudoti klasę, o ro-
dyklėms – nuorodas į objektus (51 pvz.). 

1 public class Node { 
2   
3  protected int data; 
4  public Node previous; 
5  public Node next; 
6   
7  Node(int data){ 
8   this.data = data; 
9   previous = null; 
10   next = null; 
11  } 
12 } 

51 pvz. Rišlaus sąrašo mazgo realizacija (Java) 

Iš pirmo žvilgsnio ši struktūra gali atrodyti painoka, kadangi savo viduje 
naudoja dvi rodykles, nukreipiančias į save pačią. Tačiau teisingai formulavus, kad 
naudojamos dvi rodykles į tokio paties tipo elementus, painumas sumažėja. 

Sąrašai iš tiesų yra dviejų tipų ir programavime vadinami taip: 
 dvikrypčiai sąrašai, kurių elementai yra susieti į abi puses, 
 vienakrypčiai sąrašai, kurių elementai susieti tik į vieną pusę. 

Sąrašo mazgams valdyti naudojama klasė, kurioje aprašomas reikalingas 
funkcionalumas. Rišlaus sąrašo duomenų struktūrą galima pavaizduoti kaip rodyk-
lėmis sujungtų mazgų seką (39 pav.). 

 
39 pav. Rišlaus sąrašo duomenų struktūra 

Rišlaus sąrašo klasę sudaro du atributai ir šešios operacijos. Du atributai 
nurodo į sąrašo pradžią ir pabaigą (angl. front ir back). Operacijos – konstrukto-
rius, destruktorius ir (52 pvz.): 

 appendNode() – elemento pridėjimui, 
 displayNodes() – atspausdina elementus eilės tvarka, 
 displayNodesReverse() – atspausdina elementus atvirkštine eilės 

tvarka, 
 destroyList() – naikina sąrašą. 

13 class LinkedList 
14 { 
15    private: 
16       NODE* front; 
17       NODE* back; 
18    public: 
19       LinkedList(); 
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20   ~LinkedList(); 
21       void appendNode(int); 
22       void displayNodes(); 
23       void displayNodesReverse(); 
24       void destroyList(); 
25 }; 

52 pvz. Rišlaus sąrašo sąsajos realizacija (C++) 

Rišlaus sąrašo realizacija Java kalboje atrodys labai panašiai (53 pvz.). 

1 public class LinkedList { 
2   
3  private Node front; 
4  private Node back; 
5  public int size; 
6   
7  public LinkedList(){ } 
8  public void appendNode(int data){ } 
9  void displayNodes(){ } 
10  void displayNodesReverse(){ } 
11  void destroyList(){ } 
12 } 

53 pvz. Rišlaus sąrašo sąsajos realizacija (Java) 

Pavyzdžiuose pateikiamas rišlaus sąrašo funkcionalumas nėra galutinis. 
Rišlaus sąrašo realizacijose įvairiomis programavimo kalbomis yra prieinama 
daug papildomo funkcionalumo, kuris dažnai dar išplečiamas panaudojant pavel-
dėjimo mechanizmą. 

Maišos lentelė 

Maišos lentelės yra dar viena populiari duomenų struktūra, kurios pavadi-
nimas gali šiek tiek klaidinti. Maišos (angl. hash) lentelė – vienas iš programavimo 
terminų, sukeliančių tam tikrų asociacijų:  

 maiša reiškia mišinį arba kratinį, 
 lentelė reiškia duomenų išdėstymą stulpeliuose ir eilutėse. 

Taigi terminas, reiškiantis lentelę, kurioje saugomas duomenų kratinys, 
skamba gana keistai. Tačiau yra atvirkščiai, nes  naudojant maišos lenteles galima 
daug efektyviau ir greičiau atlikti duomenų paiešką. Maišos lentelė iš tiesų yra 
rodyklių į duomenis masyvas. Duomenys – bet kokia vartotojo apibrėžta duomenų 
struktūra ar objektas. Jie turi susidėti iš trijų dalių: 

 unikalaus rakto, 
 reikšmės, 
 rodyklės. 

Raktą galima įsivaizduoti kaip studentą identifikuojantį numerį, o reikš-
mę – kaip studento vardą. Kiekvienas studentas turės unikalų numerį, bet vardai 
gali kartotis. Maišos lentelės struktūroje svarbiausias yra būdas, kuriuo susiejamas 
masyvo indeksas ir raktas. Šis susiejimas atliekamas programos kodo, kuris pritai-
ko maišos algoritmą raktui, o gautą reikšmę naudoja kaip indeksą (40 pav.). 

 
40 pav. Maišos lentelės masyvas ir joje saugomi duomenys 

Maišos algoritmai dažniausiai taikomi maišyti simbolines eilutes, kurios 
gali būti rūšiuojamos, bet natūraliai pasiskirsto netolygiai. Maišos algoritmai ta-
riamai atsitiktiniu būdu tolygiau paskirsto simbolinių eilučių reikšmes ir paverčia 
jas į indeksui tinkamą skaitinę reikšmę. Vis dėlto šie algoritmai nėra tobuli, todėl 
gali atsitikti taip, kad skirtingiems raktams indeksų reikšmės sutaps. Tokiems konf-
liktams spręsti yra taikomi įvairūs metodai (Keogh J., Davidson K., 2004). 
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Taigi terminas, reiškiantis lentelę, kurioje saugomas duomenų kratinys, 
skamba gana keistai. Tačiau yra atvirkščiai, nes  naudojant maišos lenteles galima 
daug efektyviau ir greičiau atlikti duomenų paiešką. Maišos lentelė iš tiesų yra 
rodyklių į duomenis masyvas. Duomenys – bet kokia vartotojo apibrėžta duomenų 
struktūra ar objektas. Jie turi susidėti iš trijų dalių: 

 unikalaus rakto, 
 reikšmės, 
 rodyklės. 

Raktą galima įsivaizduoti kaip studentą identifikuojantį numerį, o reikš-
mę – kaip studento vardą. Kiekvienas studentas turės unikalų numerį, bet vardai 
gali kartotis. Maišos lentelės struktūroje svarbiausias yra būdas, kuriuo susiejamas 
masyvo indeksas ir raktas. Šis susiejimas atliekamas programos kodo, kuris pritai-
ko maišos algoritmą raktui, o gautą reikšmę naudoja kaip indeksą (40 pav.). 

 
40 pav. Maišos lentelės masyvas ir joje saugomi duomenys 

Maišos algoritmai dažniausiai taikomi maišyti simbolines eilutes, kurios 
gali būti rūšiuojamos, bet natūraliai pasiskirsto netolygiai. Maišos algoritmai ta-
riamai atsitiktiniu būdu tolygiau paskirsto simbolinių eilučių reikšmes ir paverčia 
jas į indeksui tinkamą skaitinę reikšmę. Vis dėlto šie algoritmai nėra tobuli, todėl 
gali atsitikti taip, kad skirtingiems raktams indeksų reikšmės sutaps. Tokiems konf-
liktams spręsti yra taikomi įvairūs metodai (Keogh J., Davidson K., 2004). 
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 Norint išspręsti maišos lentelėse konfliktuojančių indeksų problemą, labai 
dažnai sukuriamas rišlus sąrašas, kuriame saugomi duomenys su vienodais indek-
sais (41 pav.).  

 Jeigu indeksai sutampa, pirmasis elementas lieka priskirtas ma-
syvo elemento rodyklei, o antrasis yra priskiriamas pirmojo ele-
mento rodyklei. 

 Kai atliekame elementų perrinkimą, ne tik naudojame masyvo 
indeksą, bet ir patikriname, ar raktų reikšmės sutampa. Jei jos ne-
sutampa, ieškome kito elemento rišliame sąraše. 

 
41 pav. Maišos lentelės masyvas ir duomenys, realizuoti sąrašu 

Maišos lentelėms (panašiai kaip ir rišliam sąrašui) realizuoti reikalingi 
du žingsniai: 

 pirmas žingsnis – apibrėžti vartotojo duomenų struktūrą, 
 antras – apibrėžti maišos lentelės klasę. 

Maišos lentelės klasėje saugomi reikalingi duomenų atributai bei dekla-
ruojami metodai, skirti pridėti, pašalinti duomenis ar kitaip jais manipuliuoti. 

Duomenims realizuoti aprašysime metaduomenų struktūrą C++ kalboje. 
Duomenų elementui aprašyti prireiks trijų atributų (54 pvz.). 

 Pirmasis atributas yra simbolių masyvas, kuriame saugomas raktas. 
 Antrasis atributas yra simbolių masyvas, kuriame saugoma reikš-

mė. Kartu jie sudaro rakto ir reikšmės elementų porą. 
 Paskutinis elementas yra nuoroda į to paties tipo struktūros 

elementą. 

13 typedef struct Metadata 
14 { 
15  struct Metadata(char* key, char* value) 
16    { 
17       strcpy(this->key, key); 
18       strcpy(this->value, value); 
19       next = NULL; 
20    } 
21    char key[10]; 
22    char value[10]; 
23    struct Metadata* next; 
24 } METADATA; 

54 pvz. Duomenų elemento struktūros realizacija (C++) 

Abiejų simbolių masyvų dydis iš anksto apibrėžiamas reikšmėmis. Struk-
tūra taip pat turi konstruktorių, kuriuo apibrėžiami pradiniai rakto ir reikšmės ma-
syvai bei inicializuojama nuoroda į kitą elementą. Java kalboje metaduomenų 
elementą galima realizuoti vietoje struktūros pasinaudojant klase (55 pvz.). 

1 public class MetaData { 
2  MetaData next; 
3  char [] key; 
4  char [] value; 
5  MetaData(char[]key, char[]value) { 
6   this.key = key; 
7   this.value = value; 
8   next = null; 
9  } 
10 } 

55 pvz. Duomenų elemento klasės realizacija (Java) 

Maišos lentelės klasė turės penkis privačius duomenų atributus ir dvi pri-
vačias operacijas (56 pvz.) (Keogh J., Davidson K., 2004). 

 Pirmasis atributas tablesize nusako rodyklių masyvo dydį. 
 Antrasis table yra rodyklės į rodyklę atributas, kuriame saugo-

mas rodyklių į metaduomenų struktūros elementus masyvas. 
 Trečiasis size parodo, koks elementų kiekis yra priskirtas į masyvą. 
 Paskutiniai du atributai current_entry ir current_index saugo ro-

dyklę ir indeksą, nurodančius į pastarąjį elementą. 
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 Norint išspręsti maišos lentelėse konfliktuojančių indeksų problemą, labai 
dažnai sukuriamas rišlus sąrašas, kuriame saugomi duomenys su vienodais indek-
sais (41 pav.).  

 Jeigu indeksai sutampa, pirmasis elementas lieka priskirtas ma-
syvo elemento rodyklei, o antrasis yra priskiriamas pirmojo ele-
mento rodyklei. 

 Kai atliekame elementų perrinkimą, ne tik naudojame masyvo 
indeksą, bet ir patikriname, ar raktų reikšmės sutampa. Jei jos ne-
sutampa, ieškome kito elemento rišliame sąraše. 

 
41 pav. Maišos lentelės masyvas ir duomenys, realizuoti sąrašu 

Maišos lentelėms (panašiai kaip ir rišliam sąrašui) realizuoti reikalingi 
du žingsniai: 

 pirmas žingsnis – apibrėžti vartotojo duomenų struktūrą, 
 antras – apibrėžti maišos lentelės klasę. 

Maišos lentelės klasėje saugomi reikalingi duomenų atributai bei dekla-
ruojami metodai, skirti pridėti, pašalinti duomenis ar kitaip jais manipuliuoti. 

Duomenims realizuoti aprašysime metaduomenų struktūrą C++ kalboje. 
Duomenų elementui aprašyti prireiks trijų atributų (54 pvz.). 

 Pirmasis atributas yra simbolių masyvas, kuriame saugomas raktas. 
 Antrasis atributas yra simbolių masyvas, kuriame saugoma reikš-

mė. Kartu jie sudaro rakto ir reikšmės elementų porą. 
 Paskutinis elementas yra nuoroda į to paties tipo struktūros 

elementą. 

13 typedef struct Metadata 
14 { 
15  struct Metadata(char* key, char* value) 
16    { 
17       strcpy(this->key, key); 
18       strcpy(this->value, value); 
19       next = NULL; 
20    } 
21    char key[10]; 
22    char value[10]; 
23    struct Metadata* next; 
24 } METADATA; 

54 pvz. Duomenų elemento struktūros realizacija (C++) 

Abiejų simbolių masyvų dydis iš anksto apibrėžiamas reikšmėmis. Struk-
tūra taip pat turi konstruktorių, kuriuo apibrėžiami pradiniai rakto ir reikšmės ma-
syvai bei inicializuojama nuoroda į kitą elementą. Java kalboje metaduomenų 
elementą galima realizuoti vietoje struktūros pasinaudojant klase (55 pvz.). 

1 public class MetaData { 
2  MetaData next; 
3  char [] key; 
4  char [] value; 
5  MetaData(char[]key, char[]value) { 
6   this.key = key; 
7   this.value = value; 
8   next = null; 
9  } 
10 } 

55 pvz. Duomenų elemento klasės realizacija (Java) 

Maišos lentelės klasė turės penkis privačius duomenų atributus ir dvi pri-
vačias operacijas (56 pvz.) (Keogh J., Davidson K., 2004). 

 Pirmasis atributas tablesize nusako rodyklių masyvo dydį. 
 Antrasis table yra rodyklės į rodyklę atributas, kuriame saugo-

mas rodyklių į metaduomenų struktūros elementus masyvas. 
 Trečiasis size parodo, koks elementų kiekis yra priskirtas į masyvą. 
 Paskutiniai du atributai current_entry ir current_index saugo ro-

dyklę ir indeksą, nurodančius į pastarąjį elementą. 
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 Dvi operacijos: hashString() pritaiko maišos algoritmą raktui, 
find() ieško atitinkamo rakto masyvo elementuose. 

11 class Hashtable 
12 { 
13  private: 
14   int tablesize; 
15   METADATA** table; 
16   int size; 
17   METADATA* current_entry; 
18   int current_index; 
19   long hashString(char* key); 
20   METADATA* find(char* key); 
21 public: 
22   Hashtable(int tablesize); 
23   virtual ~Hashtable(); 
24   bool put(char* key, char* value); 
25   bool get(char* key, char* value); 
26   bool contains(char* key); 
27   bool remove(char* key); 
28   void removeAll(); 
29   int getSize(); 
30   void initIterator(); 
31   bool hasNext(); 
32   void getNextKey(char* key); 
33 }; 

56 pvz. Maišos lentelės klasės sąsaja (C++) 

Privačios operacijos realizuoja reikiamą funkcionalumą, o tiesioginiam 
darbui su duomenų struktūra yra skirtos viešosios operacijos (56 pvz.). 

 Konstruktorius sukuria atitinkamo dydžio masyvą ir inicializuoja 
pradinius jo elementus (tuščias rodykles). 

 Naujai reikšmei pridėti naudojama put() operacija, kuriai per-
duodame du elementus bei grąžiname bool reikšmę, nurodančią, 
ar pavyko pridėti. 

 Reikšmė grąžinama panaudojant get() operaciją, kuriai perduo-
dame du parametrus – raktą ir tuščią reikšmės masyvą. 
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 Paieška atliekama operacija find(), kuri taip pat naudoja ir 
hashString(). Tokiu būdu ciklas aprašomas tik rišlaus sąrašo 
perrinkimui. 

 Operacija contains() galima patikrinti, ar raktas jau yra masyve. 
 Elementų šalinimui naudojama operacija remove(), kuriai galime 

perduoti vieną parametrą – raktą. Ši operacija kiek sudėtingesnė, 
kadangi pasitaikius atvejui, kai šalinamas elementas yra rišliame 
sąraše, reikia užtikrinti sąrašo vientisumą. 

 Galima pašalinti visus masyvo elementus naudojant removeAll() 
operaciją. 

 Maišos operacija hashString() naudojama, kai norime paversti 
raktą į skaičių. Šiai funkcijai yra perduodamas vienas paramet-
ras – raktas, o grąžinamas long tipo skaičius. 

 Paskutinės trys operacijos reikalingos elementų perrinkimui: ini-
tIterator(), hasNext(), getNextKey(). 

Maišos algoritmas, kuris tiktų simbolių eilutei, galėtų būti toks (57 pvz.): 
 pirma nustatomas simbolių eilutės dydis, 
 perrenkamas kiekvienas simbolis,  
 paruošto kintamojo reikšmė perstumiama per 2 bitus ir pride-

damas char kodas, 
 viskas kartojama, kol perrenkami visi simboliai. 

1 long hashString(char* key) 
2 { 
3    int n = strlen(key); 
4    long h = 0;  
5    for(int i=0; i<n; i++){ 
6       h = (h << 2) + key[i]; 
7    } 
8    return abs(h % tablesize); 
9 } 

57 pvz. Maišos algoritmo realizacija (C++) 
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Nors Java programavimo kalboje maišos lentelės klasės realizacija atro-
dys panašiai, galima pasinaudoti standartiniais Java maišos ir palyginimo algorit-
mais bei standartine elementų perrinkimo kartotuvo sąsaja (58 pvz.). 

1 public class HashTable implements Iterab-
le<MetaData>{ 

2   private int tablesize; 
3   private MetaData [] table; 
4   private int size; 
5    
6   HashTable(int tablesize) {  } 
7   
8   private int hash(int hashCode){  } 
9   
10   private MetaData find(String key){  } 
11   
12   boolean put(String key,String value){ 
13  } 
14   
15   String get(String key) {  } 
16   
17   boolean contains(String key) { } 
18  
19   boolean remove(String key) { } 
20   
21   void removeAll() { } 
22  
23   public int getSize(){ } 
24   
25   @Override 
26   public Iterator<MetaData> iterator() { 
27 } 

58 pvz. Maišos lentelės klasės sąsaja (Java) 

Norint perrinkti elementus naudojantis standartine Java kalbos kartotuvo 
sąsaja, ją reikia realizuoti tam skirtoje klasėje (59 pvz.). 

1 public class HashTableIterator implements Itera-
tor<MetaData>{ 

2  
3  private int tablesize; 
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Nors Java programavimo kalboje maišos lentelės klasės realizacija atro-
dys panašiai, galima pasinaudoti standartiniais Java maišos ir palyginimo algorit-
mais bei standartine elementų perrinkimo kartotuvo sąsaja (58 pvz.). 

1 public class HashTable implements Iterab-
le<MetaData>{ 

2   private int tablesize; 
3   private MetaData [] table; 
4   private int size; 
5    
6   HashTable(int tablesize) {  } 
7   
8   private int hash(int hashCode){  } 
9   
10   private MetaData find(String key){  } 
11   
12   boolean put(String key,String value){ 
13  } 
14   
15   String get(String key) {  } 
16   
17   boolean contains(String key) { } 
18  
19   boolean remove(String key) { } 
20   
21   void removeAll() { } 
22  
23   public int getSize(){ } 
24   
25   @Override 
26   public Iterator<MetaData> iterator() { 
27 } 

58 pvz. Maišos lentelės klasės sąsaja (Java) 

Norint perrinkti elementus naudojantis standartine Java kalbos kartotuvo 
sąsaja, ją reikia realizuoti tam skirtoje klasėje (59 pvz.). 

1 public class HashTableIterator implements Itera-
tor<MetaData>{ 

2  
3  private int tablesize; 

4  private MetaData [] table; 
5  private MetaData current_entry; 
6  private int current_index; 
7   
8   
9  public HashTableIterator(MetaData [] table, 

int tablesize) { } 
10   
11  @Override 
12  public boolean hasNext() { } 
13  
14  @Override 
15  public MetaData next() { } 
16  
17  @Override 
18  public void remove() {} 
19  
20 } 

59 pvz. Maišos lentelės kartotuvo sąsaja (Java) 

Tam, kad kartotuvas galėtų perrinkti maišos lentelės elementus, ji taip pat 
realizuoja perrenkamo objekto sąsają (58 pvz.). Tačiau tam yra reikalinga tik viena 
operacija – iterator(). 

Medis 

Medis – duomenų struktūra, kurios kiekvienas elementas turi atšakas, nu-
rodančias į dukterinius elementus. Binarinis medis – medžio tipo duomenų struktū-
ra, turinti tik du dukterinius elementus. Taip pat teisingi atvejai, kai elementas turi 
tik vieną „vaiką“ arba visai jų neturi. Programuotojai medžio tipo struktūrą naudoja 
modeliuodami sudėtingą programos logiką (42 pav.). 
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42 pav. Binarinio medžio duomenų struktūra 

Binariniame medyje yra trijų rūšių mazgai: 
 pradinis mazgas arba šakninis mazgas (angl. root node), 
 mazgas-šaka (angl. branch node), 
 pabaigos mazgas arba mazgas-lapas (angl. leaf node). 

Visi mazgai taip pat gali būti vadinami pagal šakos kryptį arba paveldė-
jimo kryptį: 

 kairysis mazgas arba dešinysis mazgas (angl. left, right), 
 tėvinis mazgas ir dukterinis mazgas (angl. parent, child). 

Medis gali būti nusakomas pasitelkiant du parametrus: dydį ir gylį (43 pav.). 
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42 pav. Binarinio medžio duomenų struktūra 

Binariniame medyje yra trijų rūšių mazgai: 
 pradinis mazgas arba šakninis mazgas (angl. root node), 
 mazgas-šaka (angl. branch node), 
 pabaigos mazgas arba mazgas-lapas (angl. leaf node). 

Visi mazgai taip pat gali būti vadinami pagal šakos kryptį arba paveldė-
jimo kryptį: 

 kairysis mazgas arba dešinysis mazgas (angl. left, right), 
 tėvinis mazgas ir dukterinis mazgas (angl. parent, child). 

Medis gali būti nusakomas pasitelkiant du parametrus: dydį ir gylį (43 pav.). 

Petriukas
1

null

Marytė
2

null

Jonukas
3

null

Juozukas
4

null null

Onutė
5

null

1 lygis

2 lygis

3 lygis

GYLIS
3

DYDIS
5

 
43 pav. Medžio matavimai 

Medžio gylis – lygių skaičius medyje. Medžio dydis – mazgų skaičius 
medyje. Programavime medžio matavimai yra susieti formule. Dydis apskaičiuoja-
mas apytiksliai, nes medis gali būti subalansuotas arba nesubalansuotas (formulėje 
d – dydis, g – gylis): 

d ≈ 2 g 
Subalansuotas medis yra toks, kurio kiekvienas mazgas turi nuorodas į 

abu dukterinius mazgus. Paprastai medžio struktūra naudojama labai dideliems 
duomenų rinkiniams saugoti. Programavime toks medis parankus, kai reikia greitai 
surasti duomenis. Pavyzdžiui, milijono studentų sąraše ieškome vieno studento 
numerio. Jei turėtume paprastą sąrašą, paieškai prireiktų milijono žingsnių. Turint 
medį užteks vos 20 žingsnių. 

Paieškos efektyvumas medyje geresnis dėl to, kaip jame saugomi duomenys: 
 mažesni duomenys saugomi kairiajame medžio mazge, 
 didesni duomenys saugomi dešiniajame mazge. 
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Kiekvienas medžio mazgas turi su saugoma reikšme susietą raktą. Šis nu-
sako duomenis, pagal kuriuos bus atliekama paieška medyje. Medžio perrinkimui 
naudojamos rekursinės funkcijos, jo raktui tinkamas bet koks duomenų tipas. Me-
džio elementų išdėstymo tvarka taip pat gali būti įvairi, ji nusakoma elementų pa-
lyginimo funkcija. 

Binarinio medžio mazgui realizuoti apibrėšime metaduomenų struktūrą 
C++, panašiai kaip tai darėme maišos lentelės atveju (60 pvz.). 

1 typedef struct Metadata 
2 { 
3  struct Metadata(char* key, char* value) 
4    { 
5       strcpy(this->key, key); 
6       strcpy(this->value, value); 
7       left = NULL; 
8       right = NULL; 
9    } 
10    char key[32]; 
11    char value[256]; 
12    struct Metadata* left; 
13    struct Metadata* right; 
14 } METADATA; 

60 pvz. Binarinio medžio mazgo struktūra (C++) 

Binarinio medžio mazgams apdoroti sukursime klasės sąsają, kuri turės 
tokį funkcionalumą (Keogh J., Davidson K., 2004): 

 konstruktorių, apibrėžiantį pradinius medžio duomenis, 
 elemento sukūrimo ir pridėjimo metodą add() (kadangi per pa-

rametrų bloką perduodamos tik reikšmės, naują elementą reikės 
sukurti), 

 elemento pridėjimo metodą addNode(). 
 elemento pašalinimo pagal raktą metodą remove(), 
 elemento pašalinimo pagal raktą ir mazgą metodą removeNode() 

(mazgas nurodo, kad rakto bus ieškoma tik šio mazgo „vaikų“ 
įrašuose), 

 šakninio elemento pašalinimo metodą removeRootNode(), 
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 grąžinti medžio matavimų parametrus getSize(), getDepth(), 
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Binarinio medžio klasės sąsaja C++ kalboje bus realizuojama taip (61pvz.): 

15 class BinarySearchTree 
16 { 
17    private: 
18     int size; 
19     METADATA* root; 
20     bool addNode(METADATA** 
21       current_node, METADATA* new_node); 
22     bool getNode(METADATA* 
23       current_node, char* key,  
24       char* value); 
25     void removeAllNodes(METADATA* node); 
26     void processNodesInOrder(METADATA* 
27       node); 
28     int getTreeDepth(METADATA* node); 
29     bool containsNode(METADATA* node, 
30       char* key); 
31     bool removeNode(METADATA** node, 
32       char* key); 
33     void removeRootNode(METADATA** 
34       node); 
35     void moveLeftMostNode(METADATA** 
36       node, METADATA* root); 
37     
38    public: 
39     BinarySearchTree(); 
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40     virtual ~BinarySearchTree(); 
41     bool add(char* key, char* value); 
42     bool remove(char* key); 
43     void removeAll(); 
44     bool get(char* key, char* value); 
45     bool contains(char* key); 
46     void displayInOrder(); 
47     int getSize(); 
48     int getDepth(); 
49 }; 

61 pvz. Binarinio medžio klasės sąsajos realizacija (C++) 

Binarinio medžio klasės sąsaja Java programavimo kalboje taip pat gali 
būti realizuojama panašiai, tik užpildant tuščius metodus reikėtų nepamiršti išnau-
doti Java kalbos standartinės bibliotekos funkcionalumo (62 pvz.). 

1 public class BinaryTree { 
2  
3    private int size; 
4    private MetaData root; 
5  
6    public BinaryTree() {} 
7     
8    private MetaData addNode(MetaData 
9      current_node, MetaData new_node){ } 
10    private void removeAllNodes(MetaData 
11      node) { } 
12    private String getNode(MetaData node, 
13      String key) { } 
14    private void processNodesInOrder 
15      (MetaData node) { } 
16    private int getTreeDepth(MetaData 
17      node) { } 
18    private boolean containsNode(MetaData 
19      node, String key) { } 
20    private boolean removeNode(MetaData 
21      node, String key) { } 
22    private void removeRootNode(MetaData 
23      root) {  } 
24    private void moveLeftMostNode(   
25      MetaData node, MetaData root) { } 
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26     
27    public boolean add(String key,  
28      String value) { } 
29    public boolean remove(String key) { } 
30    public void removeAll() {  } 
31    public String get(String key) {  } 
32    public boolean contains(String key){} 
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62 pvz. Binarinio medžio klasės sąsajos realizacija (Java) 

Programavime gali būti naudojamas ir nebinarinis medis. Tokia medžio 
struktūra turės daugiau nuorodų nei dvi. Tokiu atveju nuorodos bus saugomos ma-
syvo arba sąrašo struktūroje, kiekviename mazge atskirai. Kaip ir kada realizuoti 
medžio tipo struktūras detaliai aprašo kompozicijos šablonas (Gamma E. et al., 
1994), kurio abstrakti klasių diagrama atrodo taip (44 pav.): 

+getValue() : string
+getSize() : int

Component

+Leaf(in name : string)
+getSize() : int
+getValue() : string

-value : string
Leaf

+Composite(in name : string)
+getSize() : int
+getValue() : string
+add(in c : Component)
+remove(in c : Component)
+getChild(in i : int) : Component

-children : Component
-value : string

Composite

1

-children

*

 
44 pav. Kompozicijos šablono klasių diagrama (UML) 
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Kompozicijos šablone matome, kad funkcionalumui pagerinti naudojamas 
paveldėjimo mechanizmas. Ir nors šiame pavyzdyje sąsaja atrodo nedidelė, pritai-
kant šabloną realiose situacijose ji yra papildoma naujomis operacijomis. 

 Savikontrolės klausimai 

1. Maišos lentelės. Kokia jų struktūra? Kaip jas realizuoti? Kaip sprendžia-
ma sutampančių indeksų problema? 

2. Medžiai. Kokia jų struktūra? Kaip juos realizuoti? Kas yra binariniai me-
džiai ir kam jie naudojami?  

3. Rišlus sąrašas. Kokia tai struktūra? Kaip ją realizuoti? Kokie yra skirtingi 
sąrašų tipai ir kuo jie skiriasi nuo masyvų? 

4. Masyvai ir primityvūs duomenų tipai. Išvardinkite primityvius tipus. Pa-
aiškinkite, kaip adresuojama atmintis. Kas yra daugiamačiai masyvai? 
Kam naudojami rodyklių masyvai? 

5. Dėklas. Paaiškinkite, kokia yra jo struktūra. Kaip ji realizuojama panaudo-
jant masyvą ir kaip – sąrašą? Kaip ir kur ši struktūra naudojama? 

6. Eilės. Paaiškinkite, kokia yra jų struktūra. Kaip ji realizuojama panaudo-
jant masyvą ir kaip – sąrašą? Kuo ypatinga ši realizacija, jei turime riboto 
dydžio eilę? Kaip ir kur naudojamos eilės? 

7. Vartotojo apibrėžiami tipai ir rodyklės. Kaip jie apibrėžiami? Kaip vyk-
domas atminties adresavimas? Kaip priskiriami ir pasiekiami duomenys? 

 Pratimai ir užduotys 

1. Parašykite programas, realizuojančias dėklo duomenų struktūrą, Java ir 
C++ kalbomis. Realizacijai vietoje masyvo būtina panaudoti sąrašą. 

2. Parašykite eilės realizaciją, panaudodami sąrašą (C++ ir Java kalbomis). 
3. Aprašykite papildomus maišos algoritmus. Patikrinkite, kaip kiekvienas iš 

jų atlieka maišos funkciją, dirbdami su simbolių eilutėmis ir su skaičiais 
(C++ kalba). 

4. Parašykite programą, kuri tikrina vartotojo vardo ir slaptažodžio atitikimą 
(parašykite slaptažodžio įvedimą ir išvedimą iš klaviatūros) (Java kalba). 
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 Skyriaus apibendrinimas 

Skyriuje aptariami pagrindiniai primityvūs duomenų tipai ir duomenų 
struktūros. Visi jie pirmiausia nagrinėjami atminties saugojimo kontekste. Didelis 
dėmesys skiriamas konkrečių programavimo kalbų realizacijoms. 
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 VI. VARTOTOJO SĄSAJOS 
PROGRAMAVIMAS 

Vienas iš esminių šiuolaikinių programų sistemų komponentų yra grafinė 
vartotojo sąsaja  (angl. Graphical User Interface, GUI). Ji suteikia vartotojui gali-
mybę sąveikauti su programa naudojant vadinamuosius grafinius ekrano kompo-
nentus. Naudojant šiuos komponentus, operacijas galima atlikti pasitelkus dviejų 
tipų manipuliacijas: tiesioginę ir netiesioginę.  

Tiesioginė manipuliacija yra susijusi su tuo, kaip vartotojas manipuliuoja 
realaus pasaulio objektais. Mygtuko „Save“ paspaudimas galėtų būti tiesioginės 
manipuliacijos pavyzdys. Ji visuomet susijusi su akimirksniu įvykstančiu atsaku į 
vartotojo veiksmus (pvz., WYSIWYG redaktorius). 

Netiesioginė manipuliacija nusako užduotį, kuri aktyvuoja kitą užduotį. 
Piktogramos pasirinkimas, kuris atveria daugiau pasirinkimų, bus netiesioginės 
manipuliacijos pavyzdys. Daugumoje grafines vartotojų sąsajas naudojančių pro-
gramų realizuojamos abiejų tipų manipuliacijos (Langer A. M., 2008). 

Grafinė vartotojo sąsaja visuomet siejama su: 
 informacijos apdorojimo pagerinimu, 
 vartotojo poreikio atsiminti, kaip veikia programos, sumažinimu, 
 laiko, praleidžiamo besimokant naudotis sąsaja, sutrumpinimu. 

Faktai, patvirtinantys grafinės vartotojo sąsajos poreikį, teigia, kad: 
 simboliai yra atpažįstami greičiau nei tekstas, 
 simboliai gali būti nesunkiai išmokstami, 
 vizualią informaciją patogiau įsiminti ir ja manipuliuoti, 
 grafiniai komponentai sustiprina konkretų mąstymą (priešinant 

su abstrakčiu), 
 greitas grįžtamasis ryšys greičiau išugdo refleksus, 
 galimybė atstatyti nepageidaujamus veiksmus sustiprina vartoto-

jo pasitikėjimą savimi, 
 lengviau pereiti prie tiesioginio manipuliavimo nei sugrįžti prie 

konsolinės vartotojo sąsajos kalbos. 
Grafinė vartotojo sąsaja gali turėti ir neigiamų pasekmių: 

 sudėtinga sąsaja gali tapti sunkiai suvokiama, 
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jo pasitikėjimą savimi, 
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Grafinė vartotojo sąsaja gali turėti ir neigiamų pasekmių: 

 sudėtinga sąsaja gali tapti sunkiai suvokiama, 

 grafinės vartotojo sąsajos gali būti lėtesnės nei konsolinės, 
 kartais simboliai gali turėti skirtingas prasmes skirtingose pro-

gramose, 
 pelės judesiams gali prireikti daugiau laiko nei tekstiniam apra-

šymui (pvz., klasių diagramos aprašomos lėčiau nei kodas, arba 
grafinės sąsajos redaktorius programuojant gali būti lėtesnis nei 
rašant kodą ranka). 

 ne visuomet žingsnių seka gali būti intuityvi. 
Šiame skyriuje panagrinėsime programos langų ir grafinių komponentų 

programavimo priemones, kurias suteikia Java ir .NET programavimo bibliotekos. 

Langai 
Langai programavime suprantami kaip ekrano dalys, kuriose pateikiami 

programos pranešimai, meniu ar kitokie programos manipuliavimo ar informaci-
niai komponentai. Bendrą langų vaizdavimą ekrane apibrėžia ir valdo operacinė 
sistema (Windows, OS, Linux ar kita, palaikanti grafines sąsajas). Norint kurti lan-
gus kuriai nors iš operacinių sistemų, reikia naudoti programavimo kalboje numa-
tytas langų programavimo bibliotekas. Java kalboje galima programuoti langus 
nepriklausomai nuo operacinės sistemos, o .NET langų biblioteka labiau orientuota 
į Windows operacinių sistemų komponentus, nors teoriškai galėtų veikti ir kito-
se sistemose. 

Pagrindinės bibliotekos, reikalingos konstruojant langus Java programa-
vimo kalboje, yra java.awt ir javax.swing. Swing biblioteka remiasi vadinamąja 
Model-View-Controller (MVC) architektūra, kuri apibrėžia sąsajos komponentą 
pasitelkdama tris dalis: 

 modelį (angl. model), saugantį duomenis, kurie apibrėžia kom-
ponentą, 

 vaizdą (angl. view), kuris sukuria komponento vaizdinę išraišką 
pasitelkdamas duomenis iš modelio, 

 valdiklį (angl. controller), kuris apdoroja vartotojo veiksmus su 
komponentu ir modifikuoja modelį bei vaizdą. 
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Swing bibliotekoje MVC architektūra šiek tiek skiriasi nuo standartinio 
modelio, kadangi antra ir trečia dalys yra sujungiamos į bendrą komponentą 
(45 pav.). 

 
45 pav. Swing bibliotekos MVC modelis 

Tai reiškia, kad grafinės sąsajos objektas yra Swing komponento delega-
tas. Jame yra kodas, kuris apibrėžia pirminį Swing komponento vaizdą bei apdoro-
ja įvykius. Modelis vaizduojamas Swing komponento išorėje, kadangi jis nebūtinai 
turi būti apibrėžiamas komponento viduje. Jeigu programuotojas nesukuria mode-
lio objekto, Swing komponentui priskiriamas numatytasis modelis. Dažniausiai su 
visais Swing komponentais galima dirbti tiesiogiai, neatskiriant modelio ir juo la-
biau sąsajos objekto. Bet sudėtingesniems komponentams, tokiems kaip JTable, 
patogiau modelio objektą apibrėžti atskirai. 
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modelio, kadangi antra ir trečia dalys yra sujungiamos į bendrą komponentą 
(45 pav.). 

 
45 pav. Swing bibliotekos MVC modelis 

Tai reiškia, kad grafinės sąsajos objektas yra Swing komponento delega-
tas. Jame yra kodas, kuris apibrėžia pirminį Swing komponento vaizdą bei apdoro-
ja įvykius. Modelis vaizduojamas Swing komponento išorėje, kadangi jis nebūtinai 
turi būti apibrėžiamas komponento viduje. Jeigu programuotojas nesukuria mode-
lio objekto, Swing komponentui priskiriamas numatytasis modelis. Dažniausiai su 
visais Swing komponentais galima dirbti tiesiogiai, neatskiriant modelio ir juo la-
biau sąsajos objekto. Bet sudėtingesniems komponentams, tokiems kaip JTable, 
patogiau modelio objektą apibrėžti atskirai. 

Langą Java kalboje reprezentuoja Window klasė iš java.awt bibliotekos, 
tačiau ji naudojama labai retai, nes neturi pačių elementariausių lango elementų 
(pvz., rėmo, antraštės ar juostos) (2 lentelė). 

2 lentelė. Langą aprašančių klasių hierarchija 

java.lang Object Visų Java objektų klasė. 
java.awt Component Apibrėžia bet kokį grafinį kompo-

nentą. 
Container Apibrėžia konteinerį, kuris gali turė-

ti komponentų. 
Window Apibrėžia langą be rėmo ir antraštės. 
Frame Apibrėžia langą su rėmu ir antrašte. 

javax.swing JFrame Apibrėžia langą su rėmu, antrašte ir 
su papildomu funkcionalumu. 

Vietoje Window klasės dažniausiai naudojama JFrame klasė iš 
javax.swing bibliotekos, kuri suteikia ne tik elementarius lango elementus, bet ir 
daugybę kitų priemonių, kuriomis galima aprašyti langus (Horton I., 2011). Pa-
prasčiausias kodas, sukuriantis langą, galėtų atrodyti taip (63 pvz.): 

1 JFrame window =  
2    new JFrame(“Programos langas”); 
3  
4 window.setBounds( 
5    50, 100, 400, 150);  
6  
7 window.setDefaultCloseOperation( 
8    JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
9  
10 window.setVisible(true); 

63 pvz. Paprasčiausias programos lango pavyzdys (Java) 

Norint panaudoti šį langą, galima tiesiog įkelti kodą į paleidžiamąjį main 
metodą, tačiau lango sukūrimas pagrindinėje gijoje gali sukelti nepageidaujamų 
šalutinių reiškinių apdorojant įvykius. Todėl reikėtų kiekvienam langui sukurti 
naują giją. Tai padaryti galima keliais būdais, vienas iš jų – aprašyti specialią gijos 
paleidžiamąją klasę (64 pvz.). 
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1 public class WindowThread  
2   implements Runnable{ 
3  
4   @Override 
5   public void run() { 
6     JFrame window =  
7       new JFrame("Programos langas"); 
8    
9       window.setBounds( 
10         50, 100, 400, 150);  
11  
12       window.setDefaultCloseOperation( 
13         JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
14     
15       window.setVisible(true); 
16   } 
17 } 
18  
19 public class Application { 
20  public static void main(String[] args){ 
21    SwingUtilities.invokeLater( 
22      new WindowThread()); 
23  } 
24 } 

64 pvz. Programos lango pavyzdys su gijomis (Java) 

Abiejų pavyzdžių atveju langas atrodys vienodai. Jis bus tuščias, turės tik 
antraštę ir standartinius valdymo mygtukus. Programos kodas aprašo minimalius 
parametrus, reikalingus langui pavaizduoti (46 pav.): 

 antraštės pavadinimas yra aprašomas konstruktoriuje, 
 lango padėtis, aukštis ir plotis yra perduodami kaip parametrai 

setBounds() operacijai,  
 lango uždarymo mygtuko veiksmo apdorojimas nustatomas kvie-

čiant metodą setDefaultCloseOperation(),  
 langas yra pavaizduojamas kviečiant metodą setVisible(). 
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1 public class WindowThread  
2   implements Runnable{ 
3  
4   @Override 
5   public void run() { 
6     JFrame window =  
7       new JFrame("Programos langas"); 
8    
9       window.setBounds( 
10         50, 100, 400, 150);  
11  
12       window.setDefaultCloseOperation( 
13         JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
14     
15       window.setVisible(true); 
16   } 
17 } 
18  
19 public class Application { 
20  public static void main(String[] args){ 
21    SwingUtilities.invokeLater( 
22      new WindowThread()); 
23  } 
24 } 

64 pvz. Programos lango pavyzdys su gijomis (Java) 

Abiejų pavyzdžių atveju langas atrodys vienodai. Jis bus tuščias, turės tik 
antraštę ir standartinius valdymo mygtukus. Programos kodas aprašo minimalius 
parametrus, reikalingus langui pavaizduoti (46 pav.): 

 antraštės pavadinimas yra aprašomas konstruktoriuje, 
 lango padėtis, aukštis ir plotis yra perduodami kaip parametrai 

setBounds() operacijai,  
 lango uždarymo mygtuko veiksmo apdorojimas nustatomas kvie-

čiant metodą setDefaultCloseOperation(),  
 langas yra pavaizduojamas kviečiant metodą setVisible(). 

 
46 pav. Programos lango vaizdas (Windows XP) 

Metodui setDefaultCloseOperation() galima nurodyti vieną iš kelių argu-
mentų, kurie yra WindowConstants sąsajos konstantos: 

 EXIT_ON_CLOSE – sunaikina langą ir komponentus bei uždaro 
programą. 

 DISPOSE_ON_CLOSE – sunaikina langą ir komponentus, ta-
čiau neuždaro programos. 

 DO_NOTHING_ON_CLOSE – nedaro nieko. 
 HIDE_ON_CLOSE – paslepia langą pasinaudojant setVisible() 

operacija. 
Skirtingose operacinėse sistemose toks langas atrodo nevienodai. Ir nors 

standartinių langų komponentų išvaizdą pirmiausiai apibrėžia operacinė sistema, 
jai galima daryti įtaką pasitelkiant UIManager.setLookAndFeel() operaciją. Tam, 
kad pastebėtume skirtumą, į langą pridėsime bent po vieną mygtuką (47 pav.). 
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47 pav. Programos lango vaizdas (Linux Ubuntu, Windows 7, Widows XP) 

Norint pridėti mygtuką, klasę WindowThread reikia papildyti trimis eilu-
tėmis kodo (65 pvz.). 

1 public class WindowThread 
2   implements Runnable{ 
3     @Override 
4     public void run() { 
5       JFrame window =  
6         new JFrame("Programos langas"); 
7    
8       window.setBounds( 
9         50, 100, 400, 150);  
10  
11       window.setDefaultCloseOperation( 
12         JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
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13    
14       Container content = 
15         window.getContentPane(); 
16   
17       content.setLayout(new  
18         FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
19   
20       content.add( 
21         new JButton("Spausk!")); 
22   
23       window.setVisible(true); 
24     } 
25 } 

65 pvz. Programos lango su mygtuku realizacija (Java) 

Kaip matome paveiksle (47 pav.), operacinė sistema daro įtaką lango rėmo, 
antraštės ir trijų mygtukų išvaizdai. Vis dėlto vidinio mygtuko stilius išlieka beveik 
nepakitęs. Jau minėta operacija UIManager.setLookAndFeel() galima padaryti taip, 
kad langas naudotų vieną ar kitą išvaizdos stilių. Numatytasis dabartinės programos 
grafinis stilius yra javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel (66 pvz.). Pakeiski-
me jį į naująjį Java programų stilių javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel 
(66 pvz.). 

1 public class Application { 
2   public static void main(String[] args) 
3   throws ClassNotFoundException, 
4   InstantiationException, 
5   IllegalAccessException, 
6   UnsupportedLookAndFeelException { 
7  
8     UIManager.setLookAndFeel( 
9      "javax.swing.plaf.nimbus. 
10       NimbusLookAndFeel"); 
11      
12     SwingUtilities.invokeLater( 
13       new WindowThread()); 
14   } 
15 } 

66 pvz. Programos lango su Nimbus grafiniu stiliumi realizacija (Java) 
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Kadangi Java virtuali mašina yra ta pati skirtingose operacinėse sistemose, 
vidinių lango grafinių komponentų stilius jose visose bus vienodas (48 pav.). 

 
48 pav. Programos lango vaizdas su Nimbus grafiniu stiliumi  

(Linux Ubuntu, Windows 7, Widows XP) 

Programoje galima pritaikyti ir konkrečiai operacinei sistemai būdingą 
grafinį stilių, tam reikia panaudoti dar vieną UIManager operaciją (67 pvz.). 

1 public class Application { 
2   public static void main(String[] args) 
3     throws ClassNotFoundException, 
4     InstantiationException, 
5     IllegalAccessException, 
6     UnsupportedLookAndFeelException { 
7        
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8       UIManager.setLookAndFeel( 
9       UIManager. 
10       getSystemLookAndFeelClassName()); 
11        
12       SwingUtilities.invokeLater( 
13       new WindowThread()); 
14     } 
15 } 

67 pvz. Prie operacinės sistemos pritaikyto programos lango realizacija (Java) 

Tokiu atveju programos langas operacinėje sistemoje atrodys taip, kaip 
įprasta matyti langus naudojamoje sistemoje (49 pav.). 

 
49 pav. Prie operacinės sistemos pritaikyto programos lango vaizdas  

(Linux Ubuntu, Windows 7, Widows XP) 
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UIManager klasė turi ir daugiau standartinių metodų, kuriais apdorojamos 
galimos išvaizdos klasės: 

 getCrossPlatformLookAndFeelClassName() 
 getSystemLookAndFeelClassName() 
 getInstalledLookAndFeels() 

Norint atnaujinti programos grafinį stilių dinamiškai, galima pasinaudoti 
SwingUtilities.updateComponentTreeUI() metodu. 

Pavyzdžiuose naudojome vieną mygtuką, kuris yra vidiniame lango kon-
teineryje. Sąsajos komponentas – grafinė esybė, kuri gali būti vaizduojama ekrane. 
Konteineriai gali talpinti bet kokius objektus, kurie paveldi elgseną iš komponento 
klasės. Konteineriai taip pat paveldi elgseną iš šios klasės, todėl gali atlikti ir kom-
ponentų vaidmenį.  

Component

Container

Panel Window

Applet Frame

JApplet JFrame

Dialog

JDialog JWindow

JComponent

 
50 pav. Komponento ir konteinerio elgseną paveldinčių klasių hierarchija 

Pagrindinio konteinerio vaidmenį atlieka įvairios langų ir grafinių kompo-
nentų klasės (50 pav.): 

 JFrame – pagrindinė klasė, skirta langui sukurti Java kalboje. 
Norint ją išplėsti, galima panaudoti paveldėjimą. 
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UIManager klasė turi ir daugiau standartinių metodų, kuriais apdorojamos 
galimos išvaizdos klasės: 

 getCrossPlatformLookAndFeelClassName() 
 getSystemLookAndFeelClassName() 
 getInstalledLookAndFeels() 

Norint atnaujinti programos grafinį stilių dinamiškai, galima pasinaudoti 
SwingUtilities.updateComponentTreeUI() metodu. 

Pavyzdžiuose naudojome vieną mygtuką, kuris yra vidiniame lango kon-
teineryje. Sąsajos komponentas – grafinė esybė, kuri gali būti vaizduojama ekrane. 
Konteineriai gali talpinti bet kokius objektus, kurie paveldi elgseną iš komponento 
klasės. Konteineriai taip pat paveldi elgseną iš šios klasės, todėl gali atlikti ir kom-
ponentų vaidmenį.  

Component

Container

Panel Window

Applet Frame

JApplet JFrame

Dialog

JDialog JWindow

JComponent

 
50 pav. Komponento ir konteinerio elgseną paveldinčių klasių hierarchija 

Pagrindinio konteinerio vaidmenį atlieka įvairios langų ir grafinių kompo-
nentų klasės (50 pav.): 

 JFrame – pagrindinė klasė, skirta langui sukurti Java kalboje. 
Norint ją išplėsti, galima panaudoti paveldėjimą. 

 JWindow – langas, neturintis antraštės ir valdymo mygtukų. 
 JDialog – dialogo langas, kuris naudojamas įvairiems duome-

nims įvesti dialogo metu. 
 JApplet – pagrindinė klasė įterptinėms Java programoms, kurios 

konstruojamos interneto tinklapiams. 
 JComponent – atstovauja daugeliui langų komponentų: mygtu-

kams, meniu, teksto įvedimo laukams ir pan. 
Visos šios konteinerių klasės daugiau ar mažiau gali būti naudojamos kaip 

savarankiški grafiniai vartotojo langai. Vis dėlto, norint sukonstruoti šių klasių objek-
tų grafinius vidinius komponentus, reikia išmanyti ir jų vidinę struktūrą (51 pav.). 

 
51 pav. JFrame klasės lango vidinė struktūra 

Visoms šioms lango dalims atstovaujančius objektus galima pasiekti pasi-
naudojant šiomis operacijomis (Horton I., 2011): 

 getRootPane(), 
 getLayeredPane(), 
 getContentPane(), 
 getGlassPane(). 
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Paveiksle (51 pav.) nepavaizduotas glassPane konteineris, kuris apima vi-
są langą, bet yra nematomas (skirtas pelės veiksmams apdoroti). Visi grafiniai 
komponentai turi tokius standartinius vidinius atributus: 

 position – saugo (x, y) koordinates, 
 name – saugo komponento pavadinimą, 
 size – saugo komponento plotį ir aukštį, 
 foreground color ir background color – priekinio ir galinio fono 

spalvos, 
 font – nusako komponento šriftą, 
 cursor – nusako žymeklio rodymą, kai jis yra virš komponento, 
 enabled – nusako, ar komponentas yra aktyvus, ar ne (tokiu atve-

ju bus pilkas), 
 visible – nusako, ar komponentas yra matomas, 
 valid – nusako, ar komponentas yra paruoštas rodymui. 

Daugumą jų pasiekti ir paveikti galima tik pritaikius tam skirtus metodus: 
 Rectangle getBounds(): grąžina poziciją ir dydį. 
 Rectangle getBounds (Rectangle rect): saugo poziciją Rectangle 

objekte. 
 Dimension getSize(): grąžina dydį. 
 Dimension getSize(Dimension dim): saugo dydį Dimension objekte. 
 Point getLocation(): grąžina poziciją. 
 Point getLocation(Point p): saugo poziciją Point objekte. 
 void setBounds(int x, int y,int width, int height): keičia poziciją 

ir dydį. 
 void setBounds(Rectangle rect): keičią poziciją ir dydį pasitel-

kiant Rectangle objektą. 
 void setSize(Dimension d): keičia dydį pasitelkiant Dimension 

objektą.  
 void setLocation(int x, int y): keičią poziciją. 
 void setLocation(Point p): keičia poziciją pasitelkiant Point objektą. 
 void setMinimumSize(Dimension d): apibrėžia minimalų kompo-

nento dydį. 
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 void setMaximumSize(Dimension d): apibrėžia maksimalų kom-
ponento dydį. 

 void setPreferredSize(Dimension d): apibrėžia pageidaujamą kom-
ponento dydį. 

Pakeiskime prieš tai naudotos programos kodą pritaikydami keletą iš pa-
teiktų metodų (68 pvz.). 

1 public class WindowThread 
2   implements Runnable{ 
3     @Override 
4     public void run() { 
5       JFrame window =  
6         new JFrame("Programos langas"); 
7       window.setBounds( 
8         50, 100, 400, 150);  
9       window.setDefaultCloseOperation( 
10         JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
11  
12       Container content = 
13         window.getContentPane(); 
14       content.setLayout(new  
15         FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
16       content.add( 
17         new JButton("Spausk!")); 
18  
19       window.setName("Langelis"); 
20       content.setFont( 
21         new Font("Curier New", 5, 15)); 
22       content.setBackground( 
23         Color.black); 
24       JLabel text =  
25         new JLabel("baltas tekstas"); 
26       text.setForeground(Color.white); 
27       content.add(text); 
28  
29       window.setVisible(true); 
30     } 
31 } 

68 pvz. Programos lango parametrų modifikavimas (Java) 
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Paleidę naują programos langą, gausime kiek kitokį vaizdą nei turėjome 
prieš tai (52pav.). 

 
52 pav. Programos lango parametrų modifikavimo pavyzdys 

Dar vienas labai svarbus dalykas programuojant langus yra pradinės lango 
padėties nustatymas. Iš pradžių tai gali pasirodyti labai paprasta – tereikia nurodyti 
koordinates ir langas atsiduria norimoje vietoje. Tačiau reikia nepamiršti, kad įvai-
rių programos vartotojų kompiuterio ekrano parametrai gali labai skirtis ir viename 
kompiuteryje tas pats langas atsidarys vienur, kitame – visai kitur. Geriausia būtų 
langą atverti ekrano centre, o jo dydis neturėtų viršyti ekrano parametrų. Tai gali-
ma padaryti apibrėžiant santykinius lango parametrus. Vadinasi, reikia atsižvelgti į 
vartotojo kompiuterio ekrano parametrus (69 pvz.). 

1 Toolkit kit = window.getToolkit(); 
2 Dimension size = kit.getScreenSize();  
3 window.setBounds(size.width/4, 
4   size.height/4, size.width/2, 
5   size.height/2); 
6  
7   //arba 
8  
9 window.setSize(600, 300);  
10 window.setLocationRelativeTo(null); 

69 pvz. Programos lango centravimo pavyzdys (Java) 

Kadangi lango sukūrimo ir apipavidalinimo bendri principai jau daugmaž 
aiškūs, galima pereiti prie vidinių lango komponentų. Prieš tai demonstruotuose 
pavyzdžiuose jau buvo panaudoti du tokie komponentai: JButton ir JLabel klasių 
objektai. Norėdami tvarkingai juos sukurti ir pridėti į langą, pradėkime nuo meniu 
ir mygtukų (Horton I., 2011) (53 pav.). 
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Paleidę naują programos langą, gausime kiek kitokį vaizdą nei turėjome 
prieš tai (52pav.). 

 
52 pav. Programos lango parametrų modifikavimo pavyzdys 

Dar vienas labai svarbus dalykas programuojant langus yra pradinės lango 
padėties nustatymas. Iš pradžių tai gali pasirodyti labai paprasta – tereikia nurodyti 
koordinates ir langas atsiduria norimoje vietoje. Tačiau reikia nepamiršti, kad įvai-
rių programos vartotojų kompiuterio ekrano parametrai gali labai skirtis ir viename 
kompiuteryje tas pats langas atsidarys vienur, kitame – visai kitur. Geriausia būtų 
langą atverti ekrano centre, o jo dydis neturėtų viršyti ekrano parametrų. Tai gali-
ma padaryti apibrėžiant santykinius lango parametrus. Vadinasi, reikia atsižvelgti į 
vartotojo kompiuterio ekrano parametrus (69 pvz.). 

1 Toolkit kit = window.getToolkit(); 
2 Dimension size = kit.getScreenSize();  
3 window.setBounds(size.width/4, 
4   size.height/4, size.width/2, 
5   size.height/2); 
6  
7   //arba 
8  
9 window.setSize(600, 300);  
10 window.setLocationRelativeTo(null); 

69 pvz. Programos lango centravimo pavyzdys (Java) 

Kadangi lango sukūrimo ir apipavidalinimo bendri principai jau daugmaž 
aiškūs, galima pereiti prie vidinių lango komponentų. Prieš tai demonstruotuose 
pavyzdžiuose jau buvo panaudoti du tokie komponentai: JButton ir JLabel klasių 
objektai. Norėdami tvarkingai juos sukurti ir pridėti į langą, pradėkime nuo meniu 
ir mygtukų (Horton I., 2011) (53 pav.). 

 Mygtukai Swing bibliotekoje apibrėžiami panaudojant Abstract-
Button klasę, 

 JButton apibūdina standartinį spaudžiamą mygtuką, 
 JToggleButton – mygtukas, kuris gali turėti dvi būsenas: pa-

spaustas arba nepaspaustas, 
 JMenuBar – meniu juosta, 
 JPopupMenu – iššokantis meniu, 
 JMenu – kontekstinis meniu, 
 JMenuItem – meniu mygtukas, 
 JRadioButtonMenuItem – vieno pasirinkimo meniu mygtukas, 
 JCheckBoxMenuItem – daugelio pasirinkimų meniu mygtukas. 

AbstractButton

JToggleButton

JCheckBox

JButton

JRadioButton

JComponent

JMenuItem

JMenuBarJPopupMenu

JRadioButtonMenuItem

JMenu

JCheckBoxMenuItem

 
53 pav. Meniu ir mygtukų klasių hierarchija 
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Tekstiniams komponentams sukurti naudojama JtextComponent klasė, ku-
ri taip pat turi rinkinį paveldinčių komponentų: 

 JTextField – teksto įvedimo laukas, 
 JFormatedText – formatuojamas teksto įvedimo laukas, 
 JPasswordField – slaptažodžio įvedimo laukas, 
 JTextArea – teksto įvedimo langas, 
 JLabel – teksto eilutė, 
 JEditorPane – paprastas teksto redagavimo langas, 
 JTextPane – papildyto funkcionalumo teksto redagavimo langas. 

 
54 pav. Tekstinių komponentų klasių hierarchija 

Swing biblioteka turi ir daug kitų komponentų, iš kurių vertėtų paminėti: 
 JPanel – naudojamas keliems komponentams grupuoti, 
 JList – vaizduoja sąrašą komponentų, kuriuos vartotojas gali pa-

sirinkti, 
 JTable – vaizduoja elementus lentelėje. 
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Tekstiniams komponentams sukurti naudojama JtextComponent klasė, ku-
ri taip pat turi rinkinį paveldinčių komponentų: 

 JTextField – teksto įvedimo laukas, 
 JFormatedText – formatuojamas teksto įvedimo laukas, 
 JPasswordField – slaptažodžio įvedimo laukas, 
 JTextArea – teksto įvedimo langas, 
 JLabel – teksto eilutė, 
 JEditorPane – paprastas teksto redagavimo langas, 
 JTextPane – papildyto funkcionalumo teksto redagavimo langas. 

 
54 pav. Tekstinių komponentų klasių hierarchija 

Swing biblioteka turi ir daug kitų komponentų, iš kurių vertėtų paminėti: 
 JPanel – naudojamas keliems komponentams grupuoti, 
 JList – vaizduoja sąrašą komponentų, kuriuos vartotojas gali pa-

sirinkti, 
 JTable – vaizduoja elementus lentelėje. 

Visi konteineriai (objektai, paveldintys iš klasės Container) turi apibrėžtus 
standartinius išdėstymo valdiklius (angl. Layout Managers). Tačiau juos galima pa-
keisti kitais arba sukurti savo išdėstymo valdiklio klasę. Išdėstymo valdiklis nusako 
standartinį komponentų dydį ir poziciją konteinerio viduje, todėl reikėtų vengti ran-
kiniu būdu modifikuoti šiuos atributus ir leisti visą darbą atlikti valdikliui. 

Visi išdėstymo valdikliai realizuoja LayoutManager sąsają. Detaliau pa-
nagrinėkime šešis tokius išdėstymo valdiklius: 

 FlowLayout – išdėsto komponentus viena po kitos sekančiomis 
eilutėmis, vieną eilutę sudaro tiek komponentų, kiek jų ten telpa 
(standartinis JPanel). 

 BorderLayout – išdėsto komponentus priešais kiekvieną iš ketu-
rių sienų ir vieną – į centrą. Centrinis užima visą likusią vietą 
(standartinis JFrame, JDialog, JApplet). 

 CardLayout – sudeda komponentus vieną ant kito. Tik viršutinis 
elementas yra matomas. 

 GridLayout – sudeda komponentus konteineryje į kvadratinį tin-
klą pagal nurodytą eilučių ir stulpelių skaičių. 

 GridBagLayout – panašus į GridLayout, bet stulpelių ir eilučių 
dydžiai gali skirtis. 

 BoxLayout – išdėsto komponentus arba stulpelyje, arba eilutėje. 
Abiem atvejais yra suvienodinamas komponentų dydis (standar-
tinis Box). 

 SpringLayout – komponentai nurodo pozicijas pagal atstumus 
nuo kraštų, kurie gali būti dinamiški  (angl. springs) ir fiksuoti 
(angl. struts). 

Pavyzdžiuose, kuriuose pridėjome mygtuką, jau yra naudojamas 
FlowLayout valdiklis. Pakeiskime išdėstymo atstumus ir pridėkime kelis myg-
tukus, kad aiškiau matytųsi išdėstymas (70 pvz.). 

11 public class WindowThread  
12  implements Runnable{ 
13    
14   @Override 
15   public void run(){ 
16     JFrame window = new JFrame( 
17      "Programos langas"); 
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18     window.setBounds(50, 100, 400, 150);  
19     window.setLocationRelativeTo(null); 
20     window.setDefaultCloseOperation( 
21      JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
22   
23     Container content = 
24      window.getContentPane(); 
25     FlowLayout layout =new FlowLayout(); 
26     layout.setAlignment( 
27      FlowLayout.RIGHT); 
28     layout.setHgap(5); 
29     layout.setVgap(40); 
30     content.setLayout(layout); 
31    
32     content.add( 
33      new JButton("Spausk 1!")); 
34     content.add( 
35      new JButton("Spausk 2!")); 
36     content.add( 
37      new JButton("Spausk 3!")); 
38    
39     window.setVisible(true); 
40   } 
41 } 

70 pvz. FlowLayout išdėstymo valdiklio panaudojimo pavyzdys (Java) 

Pateiktame pavyzdyje taip pat pakeitėme ir išdėstymo lygiavimo kryptį, 
šiuo atveju į dešinę pusę (55 pvz.). 

 
55 pav. Programos langas su FlowLayout išdėstymo valdikliu 
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Išdėstymo valdikliui galima nurodyti, kaip elgtis, naudojant specialius 
metodus. Pavyzdžiui, galima nurodyti, kokio dydžio tarpus palikti tarp komponen-
tų ir tarp eilučių: 

 setHgap(), 
 setVgap(). 

Esamas reikšmes galima peržiūrėti pasitelkiant šiuos metodus: 
 getHgap(),  
 getVgap(). 

Norint, kad langas prisitaikytų prie komponentų dydžio, galima naudoti: 
 langas.pack(). 

Kitas išdėstymo valdiklis BorderLayout komponentus dėlioja palei ketu-
rias lango sienas ir vieną deda į vidurį. Nors BorderLayout nelabai tinka mygtu-
kams vaizduoti, pamėginkime realizuoti pavyzdį su jais. Beje, tarpus galima 
nurodyti ir naudojant išdėstymo valdiklio konstruktorių (71 pvz.). 

42 public class WindowThread  
43  implements Runnable{ 
44    
45   @Override 
46   public void run(){ 
47     JFrame window = new JFrame( 
48      "Programos langas"); 
49     window.setBounds(50, 100, 400, 150);  
50     window.setLocationRelativeTo(null); 
51     window.setDefaultCloseOperation( 
52      JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
53   
54     Container content = 
55      window.getContentPane(); 
56     BorderLayout layout = new  
57      BorderLayout(20,30); 
58     content.setLayout(layout); 
59  
60     content.add(new JButton( 
61      "Spausk į rytus!"), 
62      BorderLayout.EAST); 
63     content.add(new JButton( 
64      "Spausk į vakarus!"), 
65      BorderLayout.WEST); 
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66     content.add(new JButton( 
67      "Spausk į centrą!"), 
68      BorderLayout.CENTER); 
69     content.add(new JButton( 
70      "Spausk į pietus!"), 
71      BorderLayout.SOUTH); 
72     content.add(new JButton( 
73      "Spausk į šiaurę!"), 
74      BorderLayout.NORTH); 
75  
76     window.setVisible(true); 
77     window.pack(); 
78   } 
79 } 
71 pvz. BorderLayout išdėstymo valdiklio panaudojimo pavyzdys (Java) 

Paleidus programą galima stebėti, kaip išsidėsto komponentai. Šiaurinis ir 
pietinis komponentai atitinka lango antraštę (angl. header) ir apačią (angl. footer), 
vakarinis ir rytinis – kairę ir dešinę lango puses, o centrinis komponentas lieka vi-
duryje (56 pav.). 

 
56 pav. Programos langas su BorderLayout išdėstymo valdikliu 

Kadangi programoje apibrėžtas labai nedidelis langas, siekiant užtikrinti, 
kad komponentai nepasislėps, panaudojamas metodas window.pack(). 
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Išdėstymo valdiklis GridLayout sudėlioja komponentus eilutėmis ir stul-
peliais, kurių skaičius yra nurodomas konstruktoriuje. Galima nurodyti ir stulpelio 
bei eilutės dydį. Naudodami teksto įvedimo lauką pavaizduosime 10 x 10 skaičių 
matricą (72 pvz.). 

80 public class WindowThread  
81  implements Runnable{ 
82    
83   @Override 
84   public void run(){ 
85     JFrame window = new JFrame( 
86      "Programos langas"); 
87     window.setBounds(50, 100, 400, 150);  
88     window.setLocationRelativeTo(null); 
89     window.setDefaultCloseOperation( 
90      JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
91  
92     Container content = 
93      window.getContentPane(); 
94     GridLayout layout = new 
95      GridLayout(10,10,10,30); 
96     content.setLayout(layout); 
97      
98     for(int i = 0;i<10;i++) 
99       for(int j =0;j<10;j++) 
100        content.add(new  
101        JTextField("("+i+" , "+j+")",3)); 
102  
103     window.setVisible(true); 
104     window.pack(); 
105   } 
106 } 

72 pvz. GridLayout išdėstymo valdiklio panaudojimo pavyzdys (Java) 

Įvykdę programos kodą gauname langą, kuriame teksto įvedimo kompo-
nentai yra išdėstyti panašiai kaip lentelėje (57 pav.). 
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57 pav. Programos langas su GridLayout išdėstymo valdikliu 

Panaudodami BoxLayout valdiklį realizuosime sudėtingesnę sąsają, pasi-
telkdami kelis konteinerius. Pirmiausia sukursime kairės pusės konteinerį su vieno 
pasirinkimo (angl. radio button) mygtukais (73 pvz.). 

1 Box left = Box.createVerticalBox(); 
2 ButtonGroup radioGroup =  
3   new ButtonGroup();  
4  
5 left.add(Box.createVerticalStrut(10)); 
6 JRadioButton radio =  
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7   new JRadioButton("Raudona");  
8 radioGroup.add(radio); 
9 left.add(radio); 
10 left.add(Box.createVerticalStrut(30)); 
11  
12 radio = new JRadioButton("Žalia"); 
13 radioGroup.add(radio); 
14 left.add(radio); 
15 left.add(Box.createVerticalStrut(30)); 
16  
17 radio = new JRadioButton("Geltona"); 
18 radioGroup.add(radio); 
19 left.add(radio); 

73 pvz. BoxLayout valdiklio panaudojimas su vieno pasirinkimo mygtukais (Java) 

Taip pat sukurkime konteinerį su daugelio pasirinkimų mygtukais deši-
nėje (74 pvz.). 

1 Box right = Box.createVerticalBox(); 
2 right.add(Box.createVerticalStrut(10)); 
3 right.add(new JCheckBox("Keturkampis")); 
4 right.add(Box.createVerticalStrut(30)); 
5 right.add(new JCheckBox("Apskritimas")); 
6 right.add(Box.createVerticalGlue()); 

74 pvz. BoxLayout valdiklio panaudojimas su daugelio pasirinkimo mygtukais (Java) 

Abiems komponentų rinkiniams panaudojome nematomus objektus, ku-
riais galima apibrėžti fiksuotus ir kintančius tarpus tarp komponentų: 
Box.createVerticalStrut(30) ir Box.createVerticalGlue(). 

Taip pat sukursime viršutinį horizontalų konteinerį, kuriame saugosime 
šiuos du komponentų rinkinius (75 pvz.). 

1 Box top = Box.createHorizontalBox(); 
2 top.add(left); 
3 top.add(right); 

75 pvz. BoxLayout valdiklio panaudojimas dviems konteineriams išdėstyti (Java) 

Sukursime dar vieną komponentų rinkinį, kuriame saugosime du spaudžia-
mus mygtukus. Šiuo atveju pasinaudosime standartiniu JPanel išdėstymu (76 pvz.). 
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1 JPanel bottom = new JPanel(); 
2 Dimension size = new Dimension(80,20); 
3  
4 JButton button=new JButton("Išsaugoti"); 
5 bottom.add(button); 
6 button.setPreferredSize(size); 
7  
8 button = new JButton("Atšaukti"); 
9 bottom.add(button); 
10 button.setPreferredSize(size); 

76 pvz. JPanel komponento su mygtukais realizacija (Java) 

Dabar viršutinį ir apatinį konteinerius sudėsime į pagrindinį langą, panau-
dodami BorderLayout išdėstymą (77 pvz.). 

1 Container window =  
2  window.getContentPane(); 
3 content.setLayout(new  
4  BorderLayout(10,10)); 
5 content.add(top, BorderLayout.CENTER); 
6 content.add(bottom, BorderLayout.SOUTH); 

77 pvz. Galutinio komponentų išdėstymo su BorderLayout valdikliu realizacija (Java) 

Galima pažiūrėti, kaip atrodys galutinis komponentų išdėstymas progra-
mos lange (58 pav.). 

 
58 pav. Programos langas, gautas panaudojus kelis BoxLayout konteinerius 
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1 JPanel bottom = new JPanel(); 
2 Dimension size = new Dimension(80,20); 
3  
4 JButton button=new JButton("Išsaugoti"); 
5 bottom.add(button); 
6 button.setPreferredSize(size); 
7  
8 button = new JButton("Atšaukti"); 
9 bottom.add(button); 
10 button.setPreferredSize(size); 

76 pvz. JPanel komponento su mygtukais realizacija (Java) 

Dabar viršutinį ir apatinį konteinerius sudėsime į pagrindinį langą, panau-
dodami BorderLayout išdėstymą (77 pvz.). 

1 Container window =  
2  window.getContentPane(); 
3 content.setLayout(new  
4  BorderLayout(10,10)); 
5 content.add(top, BorderLayout.CENTER); 
6 content.add(bottom, BorderLayout.SOUTH); 

77 pvz. Galutinio komponentų išdėstymo su BorderLayout valdikliu realizacija (Java) 

Galima pažiūrėti, kaip atrodys galutinis komponentų išdėstymas progra-
mos lange (58 pav.). 

 
58 pav. Programos langas, gautas panaudojus kelis BoxLayout konteinerius 

Nors lange komponentai išdėstyti tvarkingai, vizualiai nesimato, kaip jie 
turėtų būti grupuojami. Suvokimui pagerinti galima sukurti skiltis su rėmais, kurio-
se galima bus išdėstyti kairės ir dešinės pusės mygtukus. Tam reikės papildyti ir 
modifikuoti jau esamą kodą (78 pvz.). 

1 JPanel leftPanel = new JPanel( 
2  new BorderLayout()); 
3 leftPanel.setBorder(new TitledBorder( 
4  new EtchedBorder(), "Spalva")); 
5 leftPanel.add(left, 
6  BorderLayout.CENTER); 
7  
8 JPanel rightPanel = new JPanel( 
9  new BorderLayout()); 
10 rightPanel.setBorder(new TitledBorder( 
11  new EtchedBorder(), "Figūra")); 
12 rightPanel.add(right, 
13  BorderLayout.CENTER); 
14  
15 Box top = Box.createHorizontalBox(); 
16 top.add(Box.createHorizontalStrut(5)); 
17 top.add(leftPanel); 
18 top.add(Box.createHorizontalStrut(10)); 
19 top.add(rightPanel); 
20 top.add(Box.createHorizontalStrut(5)); 
21  
22 JPanel bottom = new JPanel(); 
23 bottom.setBorder(BorderFactory. 
24  createLineBorder(Color.gray, 1)); 

78 pvz. Papildytas BoxLayout valdiklio panaudojimo pavyzdys (Java) 

Įvykdę programos kodą gauname kiek aiškesnį programos vaizdą (59 pav.). 
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59 pav. Papildyto BoxLayout valdiklio panaudojimo programos langas 

Vienas iš dažniausiai naudojamų mygtukų programos lange yra meniu 
juosta. Sukonstruosime programos meniu su papildomais programos mygtukais. Jį 
pradedame konstruoti nuo meniu juostos JMenuBar, tada sukuriame du meniu 
JMenu tipo elementus (79 pvz.). 

1 JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); 
2 window.setJMenuBar(menuBar); 
3 JMenu fileMenu = new JMenu("Meniu");  
4 JMenu editMenu = new JMenu("Redaguoti");  
5 menuBar.add(fileMenu);  
6 menuBar.add(editMenu); 

79 pvz. Meniu juostos ir meniu sukūrimas (Java) 

Į sukurtus meniu pridėsime mygtukus. Pagrindiniame meniu pridėsime iš-
saugojimo, atidarymo, uždarymo ir kitus mygtukus. 

JMenuItem newItem = new 
 JMenuItem("Naujas"); 
7 fileMenu.add(newItem); 
8  
9 JMenuItem openItem = 
10  fileMenu.add("Atidaryti");  
11 JMenuItem closeItem = 
12  fileMenu.add("Uždaryti");  
13  
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59 pav. Papildyto BoxLayout valdiklio panaudojimo programos langas 

Vienas iš dažniausiai naudojamų mygtukų programos lange yra meniu 
juosta. Sukonstruosime programos meniu su papildomais programos mygtukais. Jį 
pradedame konstruoti nuo meniu juostos JMenuBar, tada sukuriame du meniu 
JMenu tipo elementus (79 pvz.). 

1 JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); 
2 window.setJMenuBar(menuBar); 
3 JMenu fileMenu = new JMenu("Meniu");  
4 JMenu editMenu = new JMenu("Redaguoti");  
5 menuBar.add(fileMenu);  
6 menuBar.add(editMenu); 

79 pvz. Meniu juostos ir meniu sukūrimas (Java) 

Į sukurtus meniu pridėsime mygtukus. Pagrindiniame meniu pridėsime iš-
saugojimo, atidarymo, uždarymo ir kitus mygtukus. 

JMenuItem newItem = new 
 JMenuItem("Naujas"); 
7 fileMenu.add(newItem); 
8  
9 JMenuItem openItem = 
10  fileMenu.add("Atidaryti");  
11 JMenuItem closeItem = 
12  fileMenu.add("Uždaryti");  
13  

14 fileMenu.addSeparator(); 
15  
16 JMenuItem saveItem = 
17  fileMenu.add("Išsaugoti"); 
18 JMenuItem saveAsItem = 
19  fileMenu.add("Išsaugoti kaip..."); 
20  
21 fileMenu.addSeparator();  
22  
23 JMenuItem printItem = 
24  fileMenu.add("Spausdinti");  

80 pvz. Programos lango pagrindinio meniu realizacija (Java) 

Tam, kad atskirtume meniu mygtukų grupes, tarp mygtukų įterpiame at-
skyrimo objektą. Objektams priskiriame pavadinimus tam, kad vėliau, norint apdo-
roti įvykius, galima būtų juos pasiekti. Paspaudus meniu galima peržiūrėti, kaip 
atrodo sukurti mygtukai (60 pav.). 

 
60 pav. Pagrindinio programos lango meniu vaizdas 

Redagavimo meniu sukursime figūros pridėjimo ir ištrynimo mygtukus 
(81 pvz.). 

1 JMenu addItem = new JMenu("Pridėti..."); 
2 editMenu.add(addItem); 
3 JMenuItem deleteItem = 
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4  editMenu.add("Ištrinti"); 
5  
6 JRadioButtonMenuItem rectangleItem =  
7  new JRadioButtonMenuItem( 
8  "Keturkampį", true); 
9 addItem.add(rectangleItem); 
10 JRadioButtonMenuItem circleItem =  
11  new JRadioButtonMenuItem( 
12  "Apskritimą", false); 
13 addItem.add(circleItem); 
14  
15 ButtonGroup types = new ButtonGroup(); 
16 types.add(circleItem); 
17 types.add(rectangleItem); 

81 pvz. Redagavimo meniu mygtukų realizacija (Java) 

Į redagavimo meniu yra įtrauktas ir kontekstinis meniu. Jame galima pasi-
rinkti kurį nors iš vieno pasirinkimo mygtukų. Galutinis redagavimo meniu vaizdas 
atrodys taip (61 pav.): 

 
61 pav. Redagavimo meniu mygtukų vaizdas 

Taip atrodys galutinis programos langas. Šiame pavyzdyje galima paste-
bėti, kad komponentai dubliuojasi. Tačiau taip yra tik todėl, kad buvo siekiama 
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parodyti kuo įvairesnius grafinius komponentus. Paprastai meniu juostoje nėra pa-
kartotinai programuojami programos valdymo komponentai. 

Be to, nors statinis lango vaizdas užbaigtas, jo komponentai nevykdo jo-
kio funkcionalumo. Norint priskirti grafiniams komponentams kokią nors funkciją, 
reikia aprašyti vartotojo sąveikos su grafine jo sąsaja įvykio apdorojimo kodą. 
Konsolinėse programose viskas vyko nuosekliai. Buvo iš anksto numatyta, kada ir 
kas turi įvesti tekstą, kada programa turi reaguoti į vartotojo veiksmus. Naudojant 
grafines vartotojo sąsajas, vartotojo veiksmai programavime yra suprantami kaip 
įvykiai. Jų apdorojimą programoje galima pavaizduoti tokia diagrama (62 pav.): 

 
62 pav. Įvykių apdorojimas programuojant programų langus 

Įvykiams apdoroti java.awt Java bibliotekoje yra numatytos atitinkamos 
klasės, kurių dalinė hierarchija atrodo taip (63 pav.): 
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63 pav. Pagrindinių su programos langais susijusių įvykių klasių hierarchija 

Norint programuoti įvykius, reikia aprašyti specialias juos apdorojančias 
klausytojų klases ir priskirti jų objektus grafiniams komponentams. Pirmiausia 
apibrėšime klasę, skirtą apdoroti programos uždarymo mygtuko paspaudimo įvykį. 
Tai galima padaryti keliais būdais, bet šiuo atveju apdorosime ActionEvent įvykį ir 
aprašysime naują klasę (82 pvz.). 

1 public class CloseEventListener 
2  implements ActionListener{ 
3    
4   private JFrame window; 
5    
6   public CloseEventListener( 
7    JFrame window) { 
8     this.window = window; 
9   } 
10   
11   @Override 
12   public void actionPerformed( 
13    ActionEvent e) { 
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63 pav. Pagrindinių su programos langais susijusių įvykių klasių hierarchija 

Norint programuoti įvykius, reikia aprašyti specialias juos apdorojančias 
klausytojų klases ir priskirti jų objektus grafiniams komponentams. Pirmiausia 
apibrėšime klasę, skirtą apdoroti programos uždarymo mygtuko paspaudimo įvykį. 
Tai galima padaryti keliais būdais, bet šiuo atveju apdorosime ActionEvent įvykį ir 
aprašysime naują klasę (82 pvz.). 

1 public class CloseEventListener 
2  implements ActionListener{ 
3    
4   private JFrame window; 
5    
6   public CloseEventListener( 
7    JFrame window) { 
8     this.window = window; 
9   } 
10   
11   @Override 
12   public void actionPerformed( 
13    ActionEvent e) { 

14     window.dispose(); 
15     System.exit(0); 
16   } 
17 } 

82 pvz. Lango uždarymą vykdanti klasė ir ActionListener sąsają realizuojanti klasė 
(Java) 

Tam, kad pridėtume įvykio klausytoją, turime sukurti šios klasės objektą 
ir priskirti jį atitinkamam mygtukui. Mygtukas buvo apibrėžtas WindowThread 
klasėje, papildykime ją nauja eilute (83 pvz.). 

1 JMenuItem closeItem =  
2   fileMenu.add("Uždaryti"); 
3  
4 closeItem.addActionListener( 
5   new CloseEventListener(window)); 

83 pvz. Klausytojo priskyrimas mygtukui (Java) 

Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šiame pavyzdyje vienam metodui apra-
šyti prireikė sukurti naują klasę. Tai gali pasirodyti netaupu kodo atžvilgiu. Žino-
ma, jei klausytojo klasė vėliau bus panaudota kitų mygtukų įvykiams apdoroti, jos 
atskyrimas pasiteisins. Vis dėlto yra ir kitokių būdų klausytojo kodui aprašyti. Ga-
lima aprašyti anoniminę klasę iš karto kuriant jos objektą. Bet tokiu atveju bus su-
taupoma tik kodo, o pakartotinio panaudojimo galimybė sumažės. Tačiau visuomet 
galima panaudoti jau aprašytas klases, pavyzdžiui, lango gijos WindowThread kla-
sę. Kodėl ji negalėtų atlikti dviejų vaidmenų? Modifikavę kodą gauname tokį re-
zultatą (taupumo sumetimais dalį kodo praleidžiame) (84 pvz.): 

1 public class WindowThread  
2  implements Runnable,ActionListener{ 
3  
4   private JFrame window; 
5  
6   @Override 
7   public void run() { 
8  
9     window = new JFrame( 
10      "Programos langas"); 
11      
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12     /* ... */ 
13  
14     JMenuItem closeItem = 
15      fileMenu.add("Uždaryti"); 
16     closeItem.addActionListener(this); 
17  
18     /* ... */ 
19  
20   } 
21  
22   @Override 
23   public void actionPerformed( 
24    ActionEvent e) { 
25     window.dispose(); 
26     System.exit(0); 
27   } 
28 } 
84 pvz. WindowThread klasė, realizuojanti ActionListener sąsają (Java) 

Aprašykime sudėtingesnę likusių mygtukų klausytojo klasę ButtonMou-
seListener. Realizuosime kelis metodus, kurie ne tik reaguos į skirtingus veiksmus, 
bet ir analizuos pele atliekamus vartotojo veiksmus (85 pvz.). 

29 public class ButtonMouseListener 
30  implements MouseListener{ 
31  
32   private JTextArea log; 
33   public ButtonMouseListener( 
34    JTextArea log) { 
35     this.log = log; 
36   } 
37  
38   private void testButton( 
39    String label,MouseEvent e){ 
40     try { 
41       JMenuItem menuItem = 
42        (JMenuItem)e.getSource(); 
43       log.append("\n"+label+" 
44       '"+menuItem.getText()+"'..."); 
45     } catch (Exception ex) { 
46       JButton button = 
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84 pvz. WindowThread klasė, realizuojanti ActionListener sąsają (Java) 

Aprašykime sudėtingesnę likusių mygtukų klausytojo klasę ButtonMou-
seListener. Realizuosime kelis metodus, kurie ne tik reaguos į skirtingus veiksmus, 
bet ir analizuos pele atliekamus vartotojo veiksmus (85 pvz.). 

29 public class ButtonMouseListener 
30  implements MouseListener{ 
31  
32   private JTextArea log; 
33   public ButtonMouseListener( 
34    JTextArea log) { 
35     this.log = log; 
36   } 
37  
38   private void testButton( 
39    String label,MouseEvent e){ 
40     try { 
41       JMenuItem menuItem = 
42        (JMenuItem)e.getSource(); 
43       log.append("\n"+label+" 
44       '"+menuItem.getText()+"'..."); 
45     } catch (Exception ex) { 
46       JButton button = 

47        (JButton)e.getSource(); 
48       log.append("\n"+label+" 
49        '"+button.getText()+"'..."); 
50     } 
51   } 
52  
53   @Override 
54   public void mouseClicked( 
55    MouseEvent e) { 
56     testButton("Pilnas paspaudimas", e); 
57     if(e.getButton()== 
58      MouseEvent.BUTTON1) 
59     log.append("\n"+"Kairys pelės 
60      klavišas..."); 
61     if(e.getButton()== 
62      MouseEvent.BUTTON2) 
63     log.append("\n"+"Dešinys pelės 
64      klavišas..."); 
65   } 
66  
67   @Override 
68   public void mousePressed( 
69    MouseEvent e) { 
70     testButton("Paspaustas ", e); 
71   } 
72  
73   @Override 
74   public void mouseReleased( 
75    MouseEvent e) { 
76     testButton("Atleistas", e); 
77   } 
78  
79   @Override 
80   public void mouseEntered( 
81    MouseEvent e) { 
82     log.setBackground(Color.yellow); 
83     log.append("\nKursorius virš 
84      mygtuko..."); 
85     log.append("\nx = "+e.getX()+",  
86      y = "+e.getY()); 
87   } 
88  
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89   @Override 
90   public void mouseExited( 
91    MouseEvent e) { 
92     log.setBackground(Color.white); 
93     log.append("\nKursorius 
94      patrauktas..."); 
95     log.append("\nx = "+e.getX()+", 
96      y = "+e.getY()); 
97   } 
98 } 

85 pvz. Klausytojo klasės ButtonMouseListener realizacija (Java) 

Šios klasės objektą kaip klausytoją galima priskirti keliems JMenuItem ir 
JButton objektams (86 pvz.). 

1 JTextArea log = new JTextArea(20, 10); 
2 log.setForeground(Color.red); 
3 log.setFont( 
4  new Font("Arial", Font.BOLD, 11)); 
5 content.add(log, BorderLayout.CENTER); 
6  
7 ButtonMouseListener mouseListener =  
8  new ButtonMouseListener(log); 
9  
10 newItem.addMouseListener(mouseListener); 
11 openItem.addMouseListener( 
12  mouseListener); 
13 saveItem.addMouseListener( 
14  mouseListener); 
15 printItem.addMouseListener( 
16  mouseListener); 
17 button.addMouseListener(mouseListener); 

86 pvz. Bendro klausytojo priskyrimo grafiniams komponentams realizacija (Java) 

Įvykdžius programos kodą galima stebėti, kaip keičiasi JTextArea teksto 
ekrano laukas ir jo tekstas, spaudžiant pagrindinio meniu mygtukus ir mygtuką 
„Atšaukti“ (64 pav.). 
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64 pav. Meniu ir kitų mygtukų veiksmų apdorojimas 
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Kol kas aptarėme tik programą, susidedančią iš vieno lango. Iš tiesų ją 
gali sudaryti ir keli langai, kurie gali veikti kaip savarankiškos gijos arba būti 
sujungti tėviniu ir dukteriniu ryšiais. Langams, kurie yra priklausomi nuo pa-
grindinio lango, Java kalboje numatytos specialios klasės. Tokie langai yra vadi-
nami dialogo langais. 

Dialogo langas – toks langas, kuris yra rodomas kito lango kontekste. 
Dialogo langai paprastai naudojami vartotojui skirtiems pranešimams ir įspėji-
mams pateikti bei kaip pagalbinė duomenų įvedimo priemonė. Java kalboje dialo-
go langams kurti skirta speciali klasė JDialog, kuri paveldi elgseną iš Window 
klasės. Panaudojus JOptionPane klasę galima greitai sukurti standartinius dialo-
go langus. 

Dialogo langai gali būti dviejų tipų: 
 modaliniai langai – tokie langai, kurie išlaiko ryšį su tėviniu langu, 
 nemodaliniai langai – tokie, kurie yra visiškai nepriklausomi nuo 

juos iškvietusio lango. 
Modalinių langų tipai. 

 Programos modaliniai dialogai. Uždraudžia vartotojo sąveiką 
su visais kitais programos langais, išskyrus tuos, kurie yra suku-
riami dialogo objekte. Sąveika grąžinama, kai uždaromas moda-
linis dialogo langas. 

 Dokumentų modaliniai langai. Uždraudžia vartotojo sąveiką su 
visais kitais tėviniais langais, paveldinčiais elgseną iš to paties 
šakninio lango. 

 Įrankių komplekto modaliniai langai. Uždraudžia vartotojo 
sąveiką su visais kitais langais, kurie yra pakraunami iš to paties 
įrankių komplekto. 

Kuriant langus JDialog klasė gali būti naudojama kaip tiesioginis konst-
ruktorius. Dialogo langų kūrimas pritaikant paveldėjimo mechanizmą suteikia pro-
gramuotojui lankstumo. Tačiau ne visada jis yra reikalingas. Jei neplanuojate 
specifinių dialogų, galima pasinaudoti standartiniais. JOptionPane klasė suteikia 
priemones, reikalingas standartiniams dialogų langams kurti. Panaudojant JOp-
tionPane.showMessageDialog() metodą galima nurodyti vieną iš pateikiamų pra-
nešimų tipų bei, jei reikia, pranešimo paveikslėlį: 

 ERROR_MESSAGE – klaidos pranešimas, 
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 Įrankių komplekto modaliniai langai. Uždraudžia vartotojo 
sąveiką su visais kitais langais, kurie yra pakraunami iš to paties 
įrankių komplekto. 

Kuriant langus JDialog klasė gali būti naudojama kaip tiesioginis konst-
ruktorius. Dialogo langų kūrimas pritaikant paveldėjimo mechanizmą suteikia pro-
gramuotojui lankstumo. Tačiau ne visada jis yra reikalingas. Jei neplanuojate 
specifinių dialogų, galima pasinaudoti standartiniais. JOptionPane klasė suteikia 
priemones, reikalingas standartiniams dialogų langams kurti. Panaudojant JOp-
tionPane.showMessageDialog() metodą galima nurodyti vieną iš pateikiamų pra-
nešimų tipų bei, jei reikia, pranešimo paveikslėlį: 

 ERROR_MESSAGE – klaidos pranešimas, 

 INFORMATION_MESSAGE – informacinis pranešimas, 
 WARNING_MESSAGE – įspėjamasis pranešimas, 
 QUESTION_MESSAGE – klausimas, 
 PLAIN_MESSAGE – tekstinis pranešimas. 

Papildysime mūsų programos kodą ir WindowThread klasėje aprašysime 
metodą, kuris, prieš uždarant langą, iškviečia dialogo langą patvirtinimui. Taip pat 
modifikuosime metodą, kuris realizuoja mygtuko klausytojo sąsają (87 pvz.). 

1 private void close(){ 
2   Object[] options = { "Taip", "Ne" }; 
3   int option = JOptionPane. 
4    showOptionDialog(window, "Ar tikrai 
5    norite uždaryti langą?", 
6    "Patvirtinimas", 
7    JOptionPane.YES_NO_OPTION, 
8    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, 
9    options, options[1]); 
10   if(JOptionPane.YES_OPTION == option){ 
11     window.dispose(); 
12     System.exit(0); 
13   } 
14 } 
15  
16 @Override 
17 public void actionPerformed( 
18  ActionEvent e) { 
19   close(); 
20 } 

87 pvz. Patvirtinimo dialogo lango realizacija (Java) 

Įvykdžius programos kodą galima įsitikinti, kad, uždarant langą meniu 
mygtuku, veiksmui patvirtinti iškviečiamas dialogas. Tačiau spaudžiant standartinį 
uždarymo mygtuką lango kampe jis tiesiog užsidaro. Galima padaryti, kad ir šis 
mygtukas prašytų patvirtinimo. Labai gerai, kad dialogo lango kodą aprašėme atski-
rame metode, galėsime juo pasinaudoti apdorodami lango uždarymo įvykį. Tam rei-
kės pakeisti standartinį lango uždarymo veiksmą į nieko nedarymo veiksmą. Taip pat 
reikės apibrėžti lango uždarymo klausytoją. Kadangi nenorime realizuoti visų lango 
klausytojo metodų, pasinaudosime paveldėjimo mechanizmu ir pasitelksime ne sąsa-
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ją, o klasę WindowAdapter. Be to, pasinaudosime ta pačia WindowThread klase, kuri 
kol kas nepaveldi elgsenos iš jokios kitos klasės (88 pvz.). 

1 public class WindowThread  
2  extends WindowAdapter  
3  implements Runnable,ActionListener{ 
4  
5   /*...*/ 
6  
7   @Override 
8   public void run() { 
9  
10     /*...*/ 
11      
12     window.setDefaultCloseOperation( 
13      JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE); 
14     window.addWindowListener(this); 
15      
16     /*...*/ 
17   } 
18  
19   /*...*/ 
20    
21   @Override 
22   public void windowClosing( 
23    WindowEvent e) { 
24  close(); 
25   } 
26 } 
88 pvz. Standartinio lango uždarymo mygtuko įvykio apdorojimas (Java) 

Šį kartą tiek spaudžiant meniu uždarymo mygtuką, tiek spaudžiant lango 
kampe esantį mygtuką bus iškviečiamas patvirtinimo dialogo langas (65 pav.). 
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Šį kartą tiek spaudžiant meniu uždarymo mygtuką, tiek spaudžiant lango 
kampe esantį mygtuką bus iškviečiamas patvirtinimo dialogo langas (65 pav.). 

 
65 pav. Patvirtinimo dialogo lango vaizdas 

Programos langus galima konstruoti ir pasinaudojant specialiais įrankiais, 
generuojančiais grafinių komponentų kodą (Eclipse WindowBuilder arba Net-
Beans GUI Builder). Pavyzdžiui, sukonstruokime panašų į prieš tai pateiktą langą, 
pasinaudodami Eclipse WindowBuilder programa (66 pav.). 
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66 pav. Langų grafinių komponentų generatoriaus vaizdas 

Tačiau prieš pradėdami konstruoti langus su generatoriumi, turime labai 
gerai įsigilinti į jų programavimo principus. Jeigu bandysime konstruoti langus 
nesigilindami į kodą, greičiausiai galutinė programa tebus statinis lango vaizdas. 
Nesuvokiant kodo būtų labai sunku aprašyti norimą funkcionalumą. Be to, reikia 
nepamiršti, kad grafinius komponentus dėliojant įrankiu kodas yra generuojamas, o 
bet koks generuojamas kodas dažniausiai yra perteklinis. Peržiūrėkime bent dalį 
kodo, kurį sugeneravo įrankis (66 pav.) paveiksle pavaizduotam langui (89 pvz.). 
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1 public class GeneratedWindow { 
2   private JFrame frmProgramosLangas; 
3   public static void main( 
4    String[] args) { 
5     EventQueue.invokeLater( 
6      new Runnable() { 
7        public void run() { 
8          try { 
9           GeneratedWindow window =  
10            new GeneratedWindow(); 
11           window.frmProgramosLangas. 
12            setVisible(true); 
13          } catch (Exception e) { 
14           e.printStackTrace(); 
15        } 
16      } 
17     }); 
18   } 
19  
20   public GeneratedWindow() { 
21     initialize(); 
22   } 
23  
24   private void initialize() { 
25     frmProgramosLangas = new JFrame(); 
26     frmProgramosLangas.setTitle( 
27      "Programos langas"); 
28     frmProgramosLangas.setBounds( 
29      100, 100, 205, 242); 
30     frmProgramosLangas. 
31      setDefaultCloseOperation( 
32      JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
33     SpringLayout springLayout =  
34      new SpringLayout(); 
35     frmProgramosLangas.getContentPane() 
36      .setLayout(springLayout); 
37     JRadioButton rdbtnRaudona =  
38     new JRadioButton("Raudona"); 
39     springLayout.putConstraint( 
40      SpringLayout.NORTH, rdbtnRaudona, 
41      10, SpringLayout.NORTH,  
42      frmProgramosLangas. 
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43      getContentPane()); 
44     springLayout.putConstraint( 
45      SpringLayout.WEST, rdbtnRaudona, 
46      10, SpringLayout.WEST, 
47      frmProgramosLangas. 
48      getContentPane()); 
49     frmProgramosLangas.getContentPane(). 
50      add(rdbtnRaudona); 
51      
52     /*...*/ 
53  
54   } 
55 } 

89 pvz. Langų konstravimo įrankio sugeneruotas kodas (Java) 

Generuojant programos langų kodą reiktų atkreipti dėmesį į keletą dalykų: 
 generatorius automatiškai sukuria kintamųjų ir metodų pavadini-

mus, kurie nėra labai informatyvūs, 
 generatorius neplanuoja pakartotinai panaudoti kodo, 
 generatorius gali praversti konstruojant sudėtingus programos 

langus, bet juo naudojantis reikia gerai išmanyti ir nuolat kontro-
liuoti generuojamą kodą. 

Langų programavimo principai Java kalboje jau daugmaž aiškūs, o ką ga-
lima pasakyti apie  C++ kalbą? Pabandykime palyginti, kaip langai programuojami 
kitose kalbose. Kaip buvo minėta skyriaus pradžioje, panagrinėsime .NET platfor-
moje numatytas langų programavimo priemones. Tačiau tam naudosime ne C++, o 
jai giminingą C# programavimo kalbą. Ji labai panaši į C++, tik turi sutvarkytą 
sintaksę, šiek tiek primenančią Java programavimo kalbą. Vis dėlto .NET progra-
mų biblioteka išlieka nepakitusi tiek naudojant C++, tiek – C#. 

Nuo pat .NET platformos išleidimo 2001 metais bazinės klasių bibliotekos 
turi programų biblioteką, vadinamą Windows Forms: System.Windows.Forms.dll. Ši 
biblioteka yra skirta grafinėms vartotojų sąsajoms programuoti. Papildoma GDI+ 
biblioteka System.Drawing.dll. skirta 2D grafikai generuoti, dirbti su spausdintu-
vais ir paveikslams apdoroti. Panašiai kaip ir Java Swing biblioteka, Windows for-
mų biblioteka skirstoma į įvairias vidines bibliotekas. Galima išskirti toliau 
pateikiamas kategorijas (Troelsen A., 2008). 
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 Pagrindinė infrastruktūra: apima pagrindines formų operacijas 
(Form, Application ir t. t.) ir įvairų tarpininkaujantį valdymą su 
ActiveX. 

 Valdymas: tipai, skirti kurti turiningas vartotojo sąsajas (Button, 
MenuStrip, ProgressBar, DataGridView ir t. t.), paveldinčias 
Control klasės elgseną. 

 Komponentai: tipai, kurie nepaveldi elgsenos iš Control klasės, 
tačiau taip pat suteikia priemonių, skirtų projektuoti įvairias vi-
zualines funkcijas (ToolTip, ErrorProvider ir t. t.). 

 Bendri dialogų langai: suteikia galimybę pasinaudoti standarti-
niais dialogų langais (OpenFileDialog, PrintDialog, ColorDialog 
ir t. t.). 

Windows formos iš viso turi apie 100 klasių, tačiau nėra prasmės vardinti jų 
visų. Visual Studio aplinka suteikia galimybę naudotis projektoriais ir vizualiais re-
daktoriais, kurie generuoja formų kodą ir taip palengvina jų kūrimą. Tačiau, kaip ir 
Java programavimo kalbos atveju, tokie redaktoriai nėra labai geras pavyzdys. Norint 
išmokti teisingai projektuoti langų komponentus, būtina labai gerai išmanyti jų pro-
gramavimo principus. Todėl prieš tai detaliai išnagrinėsime langų bibliotekos funkci-
onalumą. Form tipas atstovauja bet kokiam langui .NET programose, įskaitant: 

 pavienius langus, 
 tėvinius ir dukterinius langus daugelio sąsajų programose, 
 įvairius dialogų langus. 

Form tipas turi nemažą rinkinį standartiškai apibrėžto funkcionalumo, ku-
rį paveldi iš tėvinių klasių ir sąsajų, kurias realizuoja. Vienaip ar kitaip Form klasei 
prieinamas funkcionalumas: 

 System.Object – kaip ir kiekvienai kitai klasei .NET platformoje 
forma yra objektas. 

 System.MarshalByRefObject – visi tipai, kurie paveldi elgseną 
iš šios klasės, yra pasiekiami per nuorodas, o ne darant lokalias 
kopijas. 

 System.ComponentModel.Component – šioje klasėje yra patei-
kiama standartinė IComponent sąsajos realizacija. .NET platfor-
moje ši sąsaja naudojama projektuojant komponentą, kuris nebū-
tinai bus matomas paleidus programą. 



Žilvinas Vaira • PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO TECHNOLOGIJOS

158

 System.Windows.Forms.Control – ši klasė apibrėžia bendrus var-
totojo sąsajos narius visiems vartotojo sąsajos „valdikliams“, 
įskaitant ir pačią formą. 

 System.Windows.Forms.ScrollableControl – ši klasė apibrėžia 
horizontalių ir vertikalių lango slankiklių elgseną ir narius, ku-
riais reguliuojamas slankomo vaizdo dydis. 

 System.Windows.Forms.ContainerControl – ši klasė atsakinga už 
fokusavimo valdymą, skirtą valdikliams, kurie gali funkcionuoti 
kaip kitų valdiklių konteineriai. 

 System.Windows.Forms.Form – ši klasė atstovauja formai, dau-
gelio dokumentų sąsajos (MDI) „vaikui“ arba dialogo langui. 

.NET langų biblioteka taip pat remiasi MVC modeliu. Todėl programuo-
jant langus labai svarbu išmanyti Control klasės funkcionalumą: 

 BackColor, ForeColor, BackgroundImage, Font, Cursor – esmi-
nės savybės, kurios apibūdina valdiklių sąsajas (spalvas, šriftą, 
pelės žymeklį ir pan.). 

 Anchor, Dock, AutoSize – šios savybės kontroliuoja, kaip valdik-
liai turėtų būti rodomi konteineriuose. 

 Top, Left, Bottom, Right, Bounds, ClientRectangle, Height, 
Width – šios savybės apibrėžia valdiklio išmatavimus. 

 Enabled, Focused, Visible – kiekviena iš šių savybių grąžina lo-
ginę reikšmę, kuri nusako valdiklio būseną. 

 ModifierKeys – ši statinė savybė tikrina dabartinę modifikuo-
jančių klavišų (Shift, Ctrl, Alt) būseną ir grąžina Keys tipo reikš-
mę. 

 MouseButtons – ši statinė savybė tikrina dabartinę pelės klavišų 
būseną (left, right, middle) ir grąžina MouseButtons tipo reikšmę. 

 TabIndex, TabStop – šios savybės yra naudojamos apibrėžiant 
valdiklio tabuliacijos eilės tvarką. 

 Opacity – ši savybė nustato skaidrumo laipsnį valdikliui. 
 Text – ši savybė nurodo simbolių eilutės duomenis, susijusius su 

valdikliu. 



159

VI. Vartotojo sąsajos programavimas

 System.Windows.Forms.Control – ši klasė apibrėžia bendrus var-
totojo sąsajos narius visiems vartotojo sąsajos „valdikliams“, 
įskaitant ir pačią formą. 

 System.Windows.Forms.ScrollableControl – ši klasė apibrėžia 
horizontalių ir vertikalių lango slankiklių elgseną ir narius, ku-
riais reguliuojamas slankomo vaizdo dydis. 

 System.Windows.Forms.ContainerControl – ši klasė atsakinga už 
fokusavimo valdymą, skirtą valdikliams, kurie gali funkcionuoti 
kaip kitų valdiklių konteineriai. 

 System.Windows.Forms.Form – ši klasė atstovauja formai, dau-
gelio dokumentų sąsajos (MDI) „vaikui“ arba dialogo langui. 

.NET langų biblioteka taip pat remiasi MVC modeliu. Todėl programuo-
jant langus labai svarbu išmanyti Control klasės funkcionalumą: 

 BackColor, ForeColor, BackgroundImage, Font, Cursor – esmi-
nės savybės, kurios apibūdina valdiklių sąsajas (spalvas, šriftą, 
pelės žymeklį ir pan.). 

 Anchor, Dock, AutoSize – šios savybės kontroliuoja, kaip valdik-
liai turėtų būti rodomi konteineriuose. 

 Top, Left, Bottom, Right, Bounds, ClientRectangle, Height, 
Width – šios savybės apibrėžia valdiklio išmatavimus. 

 Enabled, Focused, Visible – kiekviena iš šių savybių grąžina lo-
ginę reikšmę, kuri nusako valdiklio būseną. 

 ModifierKeys – ši statinė savybė tikrina dabartinę modifikuo-
jančių klavišų (Shift, Ctrl, Alt) būseną ir grąžina Keys tipo reikš-
mę. 

 MouseButtons – ši statinė savybė tikrina dabartinę pelės klavišų 
būseną (left, right, middle) ir grąžina MouseButtons tipo reikšmę. 

 TabIndex, TabStop – šios savybės yra naudojamos apibrėžiant 
valdiklio tabuliacijos eilės tvarką. 

 Opacity – ši savybė nustato skaidrumo laipsnį valdikliui. 
 Text – ši savybė nurodo simbolių eilutės duomenis, susijusius su 

valdikliu. 

 Controls – ši savybė skirta pasiekti valdiklių rinkinį, kurio tipas 
yra ControlsCollection ir kuriame saugomi nagrinėjamo valdik-
lio „vaikai“. 

Kadangi Control klasė taip pat apibrėžia ir įvykius, toliau išvardinsime 
atitinkamus įvykius ir jų funkcionalumą. 

 Click, DoubleClick, MouseEnter, MouseLeave, MouseDown, 
MouseUp, MouseMove, MouseHover, MouseWheel – įvykiai, 
skirti pelės sąveikai su programa apdoroti. 

 KeyPress, KeyUp, KeyDown – įvykiai, skirti klaviatūros sąveikai 
su programa apdoroti. 

 DragDrop, DragEnter, DragLeave, DragOver – įvykiai, skirti 
drag-and-drop veiksmams apdoroti. 

 Paint – įvykis, skirtas sąveikai su GDI+ grafikos paslaugomis 
apdoroti. 

Bazinė Control klasė taip pat apibrėžia tam tikrus metodus, kurie atlieka 
standartinių, įvykius apdorojančių metodų vaidmenį. Jie konstruojami prie įvykio 
pavadinimo pridedant On (OnMouseMove, OnKeyUp, OnPaint) (90 pvz.). 

1 public partial class MainWindow : Form{ 
2   protected override void 
3    OnMouseDown(MouseEventArgs e){ 
4      base.OnMouseDown(e); 
5    } 
6 } 

90 pvz. Įvykį apdorojančio metodo perrašymas (C#) 

Nors tai gali būti naudinga, reikia nepamiršti, kad naudojant C# formų 
projektuotoją įvykiai apdorojami priskiriant metodus. Rankiniu būdu tai aprašytu-
me taip (91 pvz.): 

1 public partial class MainWindow : Form{ 
2   public MainWindow(){ 
3     MouseDown += new MouseEventHandler( 
4      MainWindow_MouseDown); 
5   } 
6   private void MainWindow_MouseDown( 
7    object sender, MouseEventArgs e){ 
8     /*...*/ 
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9   } 
10 } 
91 pvz. Taisyklingai priskiriamo įvykį apdorojančio metodo pavyzdys (C#) 

Čia gali kilti klausimas, kodėl metodo priskyrimui naudojamas += opera-
torius. Atsakymas vėl yra susijęs su C++ kalba, kuri turi galimybę perrašyti primi-
tyvius operatorius. Be to, .NET bibliotekoje vietoje Java kalboje įprastų get... ir 
set... metodų, skirtų vidinių atributų reikšmėms pasiekti, yra naudojamos savybės 
(angl. properties), kurios automatizuoja minėtą vidinių atributų funkcionalumą. 

Be įvykius atitinkančių metodų egzistuoja dar keli, kuriuos svarbu žinoti: 
 Hide() – paslepia valdiklį ir priskiria savybei Visible reikšmę false. 
 Show() – parodo valdiklį ir priskiria savybei Visible reikšmę true. 
 Invalidate() – priverčia valdiklį save perpiešti iššaukiant įvykį 

Paint. 
Vis dėlto pats svarbiausias yra Form klasės funkcionalumas: 

 AcceptButton – grąžina arba priskiria mygtuką, kuris paspau-
džiamas vartotojui spaudžiant enter klavišą. 

 ActiveMDIChild, IsMDIChildIsMDIContainer – naudojama MDI 
(daugelio dokumentų sąsajos) kontekste. 

 CancelButton – grąžina arba priskiria mygtuką, kuris paspau-
džiamas vartotojui spaudžiant esc klavišą. 

 ControlBox – grąžina arba priskiria reikšmę, parodančią, ar for-
ma turi valdymo skydą. 

 FormBorderStyle – nustato formos rėmo stilių, naudojamas kartu 
su FormBorderStyle tipo reikšmėmis. 

 Menu – priskiria arba grąžina formos meniu. 
 MaximizeBox, MinimizeBox – naudojami apibrėžti, ar ši forma 

leis pakelti arba nuleisti langą. 
 ShowInTaskbar – nustato, ar ši forma bus matoma užduočių 

juostoje (angl. taskbar). 
 StartPosition – priskiria arba grąžina pradinę padėtį langui, kai 

yra paleidžiama programa. Reikšmė yra FormStartPosition tipo. 
 WindowState – apibrėžia, kaip forma turi būti rodoma paleidžiant 

programą. Reikšmė yra FormWindowState tipo. 
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9   } 
10 } 
91 pvz. Taisyklingai priskiriamo įvykį apdorojančio metodo pavyzdys (C#) 

Čia gali kilti klausimas, kodėl metodo priskyrimui naudojamas += opera-
torius. Atsakymas vėl yra susijęs su C++ kalba, kuri turi galimybę perrašyti primi-
tyvius operatorius. Be to, .NET bibliotekoje vietoje Java kalboje įprastų get... ir 
set... metodų, skirtų vidinių atributų reikšmėms pasiekti, yra naudojamos savybės 
(angl. properties), kurios automatizuoja minėtą vidinių atributų funkcionalumą. 

Be įvykius atitinkančių metodų egzistuoja dar keli, kuriuos svarbu žinoti: 
 Hide() – paslepia valdiklį ir priskiria savybei Visible reikšmę false. 
 Show() – parodo valdiklį ir priskiria savybei Visible reikšmę true. 
 Invalidate() – priverčia valdiklį save perpiešti iššaukiant įvykį 

Paint. 
Vis dėlto pats svarbiausias yra Form klasės funkcionalumas: 

 AcceptButton – grąžina arba priskiria mygtuką, kuris paspau-
džiamas vartotojui spaudžiant enter klavišą. 

 ActiveMDIChild, IsMDIChildIsMDIContainer – naudojama MDI 
(daugelio dokumentų sąsajos) kontekste. 

 CancelButton – grąžina arba priskiria mygtuką, kuris paspau-
džiamas vartotojui spaudžiant esc klavišą. 

 ControlBox – grąžina arba priskiria reikšmę, parodančią, ar for-
ma turi valdymo skydą. 

 FormBorderStyle – nustato formos rėmo stilių, naudojamas kartu 
su FormBorderStyle tipo reikšmėmis. 

 Menu – priskiria arba grąžina formos meniu. 
 MaximizeBox, MinimizeBox – naudojami apibrėžti, ar ši forma 

leis pakelti arba nuleisti langą. 
 ShowInTaskbar – nustato, ar ši forma bus matoma užduočių 

juostoje (angl. taskbar). 
 StartPosition – priskiria arba grąžina pradinę padėtį langui, kai 

yra paleidžiama programa. Reikšmė yra FormStartPosition tipo. 
 WindowState – apibrėžia, kaip forma turi būti rodoma paleidžiant 

programą. Reikšmė yra FormWindowState tipo. 

Be standartinių įvykius apdorojančių metodų klasėje yra ir specifinių me-
todų rinkinys: 

 Activate() – aktyvuoja duotą formą ir ją sufokusuoja. 
 Close() – uždaro formą. 
 CenterToScreen() – pastato formą į centrą. 
 LayoutMDI() – surikiuoja formos „vaikus“ duotai formai. 
 ShowDialog() – vaizduoja formą kaip dialogo langą. 

Formos klasė taip pat apibrėžia ir keletą specifinių įvykių: 
 Activated – įvyksta tuomet, kai forma yra aktyvuojama. Tai reiš-

kia, kad ji buvo sufokusuota. 
 Closed, Closing – naudojami, kai reikia vykdyti veiksmus prieš 

uždarant formą arba ją uždarius. 
 Deactivate – įvyksta tuomet, kai forma deaktyvuojama („praran-

da fokusą“). 
 Load – įvyksta tuomet, kai forma jau įkrauta į atmintį, bet dar nė-

ra matoma. 
 MDIChildActive – įvyksta, kai dukterinis langas yra aktyvuojamas. 

Norint aprašyti tuščią langą C# kalboje, kaip ir Java kalboje, reikia dviejų 
klasių (92 pvz.). 

1 using System; 
2 using System.Windows.Forms; 
3 namespace SimpleWFApp{ 
4    
5   class Program{ 
6     static void Main(){ 
7       Application.Run(new MainWindow()); 
8     } 
9   } 
10  
11   class MainWindow : Form {} 
12  
13 } 

92 pvz. Paprasčiausio programos lango realizacija .NET (C#) 

Nepaisant sintaksės ir bibliotekų skirtumų, objektinio programavimo prin-
cipų išlaikymas lemia tai, kad langų programavimas .NET bibliotekoje struktūriš-
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kai beveik toks pats kaip ir Java Swing bibliotekoje. Langą paleidžiame kaip sava-
rankišką giją, o jo funkcionalumą paveldėjimo mechanizmu perimame iš tam skir-
tos klasės. Taip gauname lango vaizdą (67 pav.). 

 
67 pav. Paprasčiausio .NET programos lango vaizdas 

Šiek tiek pakoreguokime langą pridėdami konstruktorių, kuris priskirs 
pradinius lango parametrus (93 pvz.). 

1 class MainWindow : Form{ 
2   public MainWindow(string title, int  
3    height, int width){ 
4     Text = title; 
5     Width = width; 
6     Height = height; 
7  
8     CenterToScreen(); 
9   } 
10 } 
11  
12 static void Main(){ 
13   Application.Run(new MainWindow( 
14    "Programos langas", 400, 150)); 
15 } 

93 pvz. Programos lango konstruktoriaus realizacija (C#) 
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kai beveik toks pats kaip ir Java Swing bibliotekoje. Langą paleidžiame kaip sava-
rankišką giją, o jo funkcionalumą paveldėjimo mechanizmu perimame iš tam skir-
tos klasės. Taip gauname lango vaizdą (67 pav.). 

 
67 pav. Paprasčiausio .NET programos lango vaizdas 

Šiek tiek pakoreguokime langą pridėdami konstruktorių, kuris priskirs 
pradinius lango parametrus (93 pvz.). 

1 class MainWindow : Form{ 
2   public MainWindow(string title, int  
3    height, int width){ 
4     Text = title; 
5     Width = width; 
6     Height = height; 
7  
8     CenterToScreen(); 
9   } 
10 } 
11  
12 static void Main(){ 
13   Application.Run(new MainWindow( 
14    "Programos langas", 400, 150)); 
15 } 

93 pvz. Programos lango konstruktoriaus realizacija (C#) 

Papildžius programos langą nauju konstruktoriumi gaunamas toks pat 
lango vaizdas, kokį prieš tai aprašėme Java kalba (68 pav.). 

 
68 pav. Modifikuoto .NET programos lango vaizdas 

Norėdami pridėti formos valdymo komponentą (pvz., mygtuką), turėsime 
atlikti šiuos žingsnius: 

 apibrėžti kintamąjį Form elgseną paveldėjusioje lango klasėje, 
 sukonfigūruoti grafinį komponentą, 
 pridėti grafinį komponentą į valdymo komponentų rinkinį panau-

dojant Add() metodą. 
Pridėkime programos langui meniu, panašų į tą, kurį sukūrėme Java pro-

gramavimo kalba. Meniu komponentai konstruojami panašiu principu, skiriasi tik 
biblioteka (94 pvz.). 

1 public MainWindow(string title,  
2  int width, int height) { 
3   Text = title; 
4   Width = width; 
5   Height = height; 
6  
7   CenterToScreen(); 
8   BuildMenuSystem(); 
9 } 
10  
11 private void BuildMenuSystem(){ 
12   MenuStrip mnMenu = new MenuStrip(); 
13  
14   ToolStripMenuItem menuFile =  
15    new ToolStripMenuItem(); 
16   menuFile.Text = "&Meniu"; 
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17   mnMenu.Items.Add(menuFile); 
18  
19   menuFile.DropDownItems.Add( 
20    new ToolStripMenuItem("&Naujas")); 
21   menuFile.DropDownItems.Add( 
22    new ToolStripMenuItem("&Atidaryti")); 
23   ToolStripMenuItem menuFileExit =  
24    new ToolStripMenuItem("&Uždaryti"); 
25   menuFile.DropDownItems.Add( 
26    menuFileExit); 
27   menuFile.DropDownItems.Add( 
28    new ToolStripSeparator()); 
29   menuFile.DropDownItems.Add( 
30    new ToolStripMenuItem("&Išsaugoti")); 
31   menuFile.DropDownItems.Add( 
32    new ToolStripMenuItem( 
33    "&Išsaugoti kaip...")); 
34   menuFile.DropDownItems.Add( 
35    new ToolStripSeparator()); 
36   menuFile.DropDownItems.Add( 
37   new ToolStripMenuItem("&Spausdinti")); 
38  
39   Controls.Add(mnMenu); 
40   MainMenuStrip = mnMenu; 
41  
42 } 

94 pvz. Programos lango meniu realizacija (C#) 
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Įvykdę programos kodą gauname tokį programos lango meniu vaizdą 

(69 pav.): 

 
69 pav. Programos lango meniu vaizdas 

Šiek tiek kitaip .NET platformoje apdorojami įvykiai. Tokį skirtumą le-
mia C++ programavimo kalbos įtaka. C#, kaip ir C++ kalba, galima aprašyti sava-
rankiškas funkcijas ir funkcijų bei metodų delegavimą. Todėl aprašant įvykius 
reikia ne priskirti objektus klausytojus, o deleguoti metodus arba funkcijas. Kad 
būtų lengviau suprasti, metodo delegavimą dar galima apibūdinti kaip nuorodos į 
metodą ar funkciją perdavimą kitam objektui ar funkcijai. Ši programavimo savybė 
yra artimesnė funkcinio programavimo paradigmai. Aprašysime metodą ir dele-
guosime jį kaip uždarymo mygtuko klausytoją (95 pvz.). 

1 private void BuildMenuSystem(){ 
2   /*...*/ 
3    
4   ToolStripMenuItem menuFileExit =  
5    new ToolStripMenuItem("&Uždaryti"); 
6   menuFileExit.Click += new 
7    System.EventHandler(this.exitClick); 
8    
9   /*...*/ 
10 } 
11  
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12 private void exitClick(object 
13  sender,EventArgs e) { 
14   Application.Exit(); 
15 } 
95 pvz. Lango uždarymo mygtuko paspaudimo įvykio apdorojimas (C#) 

System.EventHandler yra viena iš daugelio priemonių, naudojamų įvy-
kiams apdoroti formose. Apdorojamas metodas  būtinai turi turėti siunčiančio ob-
jekto parametrą (angl. object sender). EventArgs šioje programoje nenaudojamas, 
tačiau kitais atvejais gali perduoti reikalingus papildomus parametrus, pavyzdžiui, 
kaip pelės parametrų objektą MouseEventArgs. 

Galima įterpti dialogą, kuriame klausiama, ar tikrai norime uždaryti langą. 
Tam reikia panaudoti DialogResult ir MessageBox klases (96 pvz.). 

1 private void exitClick(object 
2  sender,EventArgs e) { 
3  
4   DialogResult temp = MessageBox.Show( 
5    "Ar tikrai norite išjungti?", 
6   "Pranešimas",MessageBoxButtons.YesNo); 
7   if (temp == DialogResult.Yes) 
8     Application.Exit(); 
9 } 

96 pvz. Dialogo lango realizacijos pavyzdys (C#) 

Įvykdę programos kodą ir paspaudę lango uždarymo mygtuką, gausime 
tokį programos lango vaizdą (70 pav.): 

 
70 pav. Programos dialogo lango vaizdas 
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12 private void exitClick(object 
13  sender,EventArgs e) { 
14   Application.Exit(); 
15 } 
95 pvz. Lango uždarymo mygtuko paspaudimo įvykio apdorojimas (C#) 

System.EventHandler yra viena iš daugelio priemonių, naudojamų įvy-
kiams apdoroti formose. Apdorojamas metodas  būtinai turi turėti siunčiančio ob-
jekto parametrą (angl. object sender). EventArgs šioje programoje nenaudojamas, 
tačiau kitais atvejais gali perduoti reikalingus papildomus parametrus, pavyzdžiui, 
kaip pelės parametrų objektą MouseEventArgs. 

Galima įterpti dialogą, kuriame klausiama, ar tikrai norime uždaryti langą. 
Tam reikia panaudoti DialogResult ir MessageBox klases (96 pvz.). 

1 private void exitClick(object 
2  sender,EventArgs e) { 
3  
4   DialogResult temp = MessageBox.Show( 
5    "Ar tikrai norite išjungti?", 
6   "Pranešimas",MessageBoxButtons.YesNo); 
7   if (temp == DialogResult.Yes) 
8     Application.Exit(); 
9 } 

96 pvz. Dialogo lango realizacijos pavyzdys (C#) 

Įvykdę programos kodą ir paspaudę lango uždarymo mygtuką, gausime 
tokį programos lango vaizdą (70 pav.): 

 
70 pav. Programos dialogo lango vaizdas 

Visual Studio programavimo aplinkoje ir .NET platformoje langų projek-
tavimas naudojant kodo generatorių yra kiek populiaresnis nei Java programavimo 
aplinkoje, todėl pasirinkimo mygtukus išdėliosime būtent tokiu būdu (71 pav.). 

 
71 pav. Lango elementų konstravimas naudojant kodo generatorių 
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Komponentų parametrus galima redaguoti savybių lange (72 pav.). 

 
72 pav. Grafinio komponento savybių langas 

Perjungus tą patį langą į įvykių rodymo režimą galima sugeneruoti metodus, 
kurie bus naudojami įvykiui apdoroti. Pasirinkęs norimą įvykį vartotojas bus auto-
matiškai nukreipiamas į metodo kodą. O metodo priskyrimo įvykio kodas bus pa-
talpintas specialioje dalinėje klasėje, skirtoje sugeneruotam kodui saugoti (73 pav.). 
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Komponentų parametrus galima redaguoti savybių lange (72 pav.). 

 
72 pav. Grafinio komponento savybių langas 

Perjungus tą patį langą į įvykių rodymo režimą galima sugeneruoti metodus, 
kurie bus naudojami įvykiui apdoroti. Pasirinkęs norimą įvykį vartotojas bus auto-
matiškai nukreipiamas į metodo kodą. O metodo priskyrimo įvykio kodas bus pa-
talpintas specialioje dalinėje klasėje, skirtoje sugeneruotam kodui saugoti (73 pav.). 

 
73 pav. Grafinio komponento įvykių langas 

Beje, dalinės klasės – specialus C# kalbos programavimo būdas (jo 
užuomazgos taip pat yra C++ kalboje), kuriuo vienos klasės kodą galima papildyti 
dalinėje klasėje, nenaudojant paveldėjimo mechanizmo. Sugeneruotas tuščias įvy-
kio apdorojimo metodas atrodys taip (97 pvz.): 

1 private void 
2  pridetiToolStripMenuItem_MouseDown( 
3   object sender, MouseEventArgs e){ 
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4  
5 } 

97 pvz. Sugeneruotas tuščias įvykio apdorojimo metodas (C#) 

O metodo priskyrimo kodas, kuris yra saugomas generuojamo kodo blo-
ke, atrodys taip (98 pvz.): 

1 this.pridetiToolStripMenuItem.MouseDown += new 
System.Windows.Forms. 

2  MouseEventHandler(this. 
3  pridetiToolStripMenuItem_MouseDown); 

98 pvz. Sugeneruotas metodo priskyrimo įvykiui kodas (C#) 

Generuojamo kodo bloko redaguoti nepatartina, kadangi jis yra automa-
tiškai atnaujinamas ir generatorius gali sugadinti bet kokį rankiniu būdu įrašytą 
kodą. Vis dėlto labai svarbu žinoti, kokiu principu yra generuojamas kodas ir kur 
jis atsiduria pasibaigus procesui, nes dažnai gali prireikti atlikti nedidelius patai-
symus arba pašalinti nereikalingą kodą. 

Grafika 
Grafika tiek Java kalboje, tiek .NET bibliotekoje programuojama panašiai 

kaip ir langai. Pradėkime nuo Java kalbos. 
Biblioteka, atsakinga už braižymą, vadinasi java.awt.Graphics2D. Šioje 

bibliotekoje yra visi įrankiai, reikalingi nubrėžti: linijas, figūras, užpildytas figūras 
bei paveikslus. Klasė Graphics2D paveldi elgseną iš java.awt.Graphics. Abi šios 
klasės yra abstrakčios, tad kurti jų egzempliorių negalima. Norint jas pasiekti reikia 
naudoti getGraphics() metodą, kuris grąžina grafikos objektą. Panagrinėkime kele-
tą klasių, kurios yra susijusios su grafikos objektu: 

 GraphicsEnvironment aprašo visus grafikos įrenginius ir šriftus. 
 GraphicsDevice aprašo tam tikrą įrenginį (ekraną arba spausdin-

tuvą) ir saugo jo konfigūraciją GraphicsConfiguration objekte. 
 GraphicsConfiguration saugo atitinkamo įrenginio konfigūraci-

jas. Pavyzdžiui, ekranas turės kelis konfigūracijų su skirtingomis 
rezoliucijomis variantus. 
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4  
5 } 

97 pvz. Sugeneruotas tuščias įvykio apdorojimo metodas (C#) 

O metodo priskyrimo kodas, kuris yra saugomas generuojamo kodo blo-
ke, atrodys taip (98 pvz.): 

1 this.pridetiToolStripMenuItem.MouseDown += new 
System.Windows.Forms. 

2  MouseEventHandler(this. 
3  pridetiToolStripMenuItem_MouseDown); 

98 pvz. Sugeneruotas metodo priskyrimo įvykiui kodas (C#) 

Generuojamo kodo bloko redaguoti nepatartina, kadangi jis yra automa-
tiškai atnaujinamas ir generatorius gali sugadinti bet kokį rankiniu būdu įrašytą 
kodą. Vis dėlto labai svarbu žinoti, kokiu principu yra generuojamas kodas ir kur 
jis atsiduria pasibaigus procesui, nes dažnai gali prireikti atlikti nedidelius patai-
symus arba pašalinti nereikalingą kodą. 

Grafika 
Grafika tiek Java kalboje, tiek .NET bibliotekoje programuojama panašiai 

kaip ir langai. Pradėkime nuo Java kalbos. 
Biblioteka, atsakinga už braižymą, vadinasi java.awt.Graphics2D. Šioje 

bibliotekoje yra visi įrankiai, reikalingi nubrėžti: linijas, figūras, užpildytas figūras 
bei paveikslus. Klasė Graphics2D paveldi elgseną iš java.awt.Graphics. Abi šios 
klasės yra abstrakčios, tad kurti jų egzempliorių negalima. Norint jas pasiekti reikia 
naudoti getGraphics() metodą, kuris grąžina grafikos objektą. Panagrinėkime kele-
tą klasių, kurios yra susijusios su grafikos objektu: 

 GraphicsEnvironment aprašo visus grafikos įrenginius ir šriftus. 
 GraphicsDevice aprašo tam tikrą įrenginį (ekraną arba spausdin-

tuvą) ir saugo jo konfigūraciją GraphicsConfiguration objekte. 
 GraphicsConfiguration saugo atitinkamo įrenginio konfigūraci-

jas. Pavyzdžiui, ekranas turės kelis konfigūracijų su skirtingomis 
rezoliucijomis variantus. 

Objekto piešimui reikia kviesti metodą paint(), kuris yra paveldimas iš 
JComponent. Pasitelkiant getGraphics() galima pasiekti Graphics objektą ir papil-
domas operacijas: 

 repaint() perpiešia objektą, kai visi įvykiai jau yra apdoroti. 
 repaint(long msec) perpiešia objektą praėjus tam tikram laikui. 
 repaint(int msec, int x,int y,int width, int height) nurodo objekto 

sritį, kuri turi būti perpiešiama. 
 repaint(Rectangle rect) veikia panašiai kaip ir prieš tai aprašytas 

metodas, tik sritis yra apibrėžiama keturkampiu. 
Norėdami nubrėžti figūrą, turime gauti priėjimą prie grafikos objekto. 

Vienas iš būdų tai padaryti yra perrašyti metodą paint(). Modifikuosime jau turi-
mos programos pavyzdį. Tam, kad būtų laisvos vietos, pašalinsime pasirinkimo 
mygtukus bei sukursime naują grafinį komponentą, kurio paint() metodą perra-
šysime (99 pvz.). 

1 public class WindowThread extends 
2  WindowAdapter implements 
3  Runnable,ActionListener{ 
4  
5   /*...*/ 
6  
7   @Override 
8   public void run() { 
9      
10     /*...*/ 
11      
12     window.setBounds(50, 100, 300, 400); 
13      
14     /*...*/ 
15      
16     Container content = 
17      window.getContentPane(); 
18     content.add(new DrawingComponent(), 
19      BorderLayout.CENTER); 
20  
21     /*...*/ 
22  
23   } 
24  
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25   /*...*/ 
26  
27 } 
28  
29 public class DrawingComponent extends 
30  JComponent{ 
31  
32   private static final long 
33   serialVersionUID = 1001L; 
34  
35   @Override 
36   public void paint(Graphics g) { 
37     Graphics2D g2D = (Graphics2D)g;  
38     g2D.setPaint(Color.RED);  
39     g2D.draw3DRect( 
40      50, 50, 150, 100, true);  
41     g2D.drawString( 
42      "3D ketrukampis", 60, 100);  
43   } 
44 } 

99 pvz. Grafinės figūros braižymo programos realizacija (Java) 
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Įvykdę programos kodą gausime tokį lango vaizdą (74 pav.): 

 
74 pav. Grafinės figūros braižymo lango vaizdas 

Kadangi iš pat pradžių numatėme, kad braižysime ir apskritimą, pridėki-
me jo kodą į DrawingComponent  klasę (100 pvz.). 

1 public class DrawingComponent  
2  extends JComponent{ 
3  
4   private static final long 
5    serialVersionUID = 1001L; 
6  
7   @Override 
8   public void paint(Graphics g) { 
9     Graphics2D g2D = (Graphics2D)g;  
10     g2D.setPaint(Color.RED);  
11     g2D.draw3DRect(50, 50, 150, 
12       100, true);  
13     g2D.drawString("2D keturkampis", 
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14      60, 100);  
15  
16     g2D.setPaint(Color.BLUE); 
17     g2D.drawArc( 
18      50, 200, 100, 100, 0, 360); 
19     g2D.drawString("2D apskritimas",  
20      60, 250); 
21   } 
22 } 

100 pvz. Keturkampio ir apskritimo braižymo realizacija (Java) 

Įvykdę programos kodą gausime tokį programos lango vaizdą (75 pav.): 

 
75 pav. Keturkampio ir apskritimo braižymo programos langas 

Vis dėlto dabartinėje programos realizacijoje figūros nubrėžiamos iš anks-
to ir vartotojas niekaip negali daryti įtakos figūros braižymo procesui. Norint iš-
gauti pagal vartotojo veiksmus dinamiškai besikeičiantį vaizdą, reikia aprašyti įvy-
kių apdorojimo kodą. Parašysime programą, kuri pakeis figūrų padėtį tiesiog pelės 



175

VI. Vartotojo sąsajos programavimas

14      60, 100);  
15  
16     g2D.setPaint(Color.BLUE); 
17     g2D.drawArc( 
18      50, 200, 100, 100, 0, 360); 
19     g2D.drawString("2D apskritimas",  
20      60, 250); 
21   } 
22 } 

100 pvz. Keturkampio ir apskritimo braižymo realizacija (Java) 

Įvykdę programos kodą gausime tokį programos lango vaizdą (75 pav.): 

 
75 pav. Keturkampio ir apskritimo braižymo programos langas 

Vis dėlto dabartinėje programos realizacijoje figūros nubrėžiamos iš anks-
to ir vartotojas niekaip negali daryti įtakos figūros braižymo procesui. Norint iš-
gauti pagal vartotojo veiksmus dinamiškai besikeičiantį vaizdą, reikia aprašyti įvy-
kių apdorojimo kodą. Parašysime programą, kuri pakeis figūrų padėtį tiesiog pelės 

klavišo paspaudimu. Tam pirmiausia reikia apibrėžti vieningą abstrakčią figūros 
klasę DrawingShape, kurios objektuose saugosime konkrečių figūrų duomenis ir 
elgseną (101 pvz.). 

1 public abstract class DrawingShape { 
2  
3   protected int px = 0; 
4   protected int py = 0; 
5   protected int width = 0; 
6   protected int height = 0; 
7  
8   public DrawingShape(int px, int py, 
9    int width, int height) { 
10     this.px = px; 
11     this.py = py; 
12     this.width = width; 
13     this.height = height; 
14   } 
15  
16   public void setPosition(int px,  
17    int py){ 
18     this.px = px-(width/2); 
19     this.py = py-(height/2); 
20   } 
21  
22   public abstract void draw( 
23    Graphics2D g2D); 
24   public abstract boolean contains( 
25    int px, int py); 
26  
27 } 

101 pvz. Abstrakčios figūrų klasės realizacija (Java) 

Tai darome tam, kad nereikėtų kartoti to paties kodo ir kad galėtumėme 
kontroliuoti figūras, naudodami vienodą sąsają. Keisdami figūrų koordinačių pozi-
ciją atimame pusę pločio ir pusę aukščio tam, kad pasirinkus figūrą žymeklis atsi-
durtų centre. Apibrėžkime dviejų figūrų klases (102 pvz.). 

1 public class CircleShape  
2  extends DrawingShape{ 
3  
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4   private Ellipse2D elipse; 
5  
6   public CircleShape(int px, int py,  
7    int width,int height) { 
8     super(px, py, width, height); 
9     elipse = new Ellipse2D.Double( 
10       px,py,height,width); 
11   } 
12  
13   @Override 
14   public void draw(Graphics2D g2D) { 
15     g2D.setPaint(Color.BLUE); 
16     elipse.setFrame(px,py,width,height); 
17     g2D.draw(elipse); 
18     g2D.drawString("2D apskritimas", 
19      px+10, py+50); 
20   } 
21  
22   @Override 
23   public boolean contains(int px,  
24    int py) { 
25     return elipse.contains( 
26      new Point(px,py)); 
27   } 
28 } 
29  
30 public class RectangleShape 
31  extends DrawingShape{ 
32  
33   private Rectangle2D rectangle; 
34   
35   public RectangleShape(int px, int py, 
36    int width, int height) { 
37     super(px, py, width, height); 
38     rectangle = new Rectangle2D.Double( 
39      px,py,height,width); 
40   } 
41  
42   @Override 
43   public void draw(Graphics2D g2D) { 
44     g2D.setPaint(Color.RED); 
45     rectangle.setFrame(px, py, width, 
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4   private Ellipse2D elipse; 
5  
6   public CircleShape(int px, int py,  
7    int width,int height) { 
8     super(px, py, width, height); 
9     elipse = new Ellipse2D.Double( 
10       px,py,height,width); 
11   } 
12  
13   @Override 
14   public void draw(Graphics2D g2D) { 
15     g2D.setPaint(Color.BLUE); 
16     elipse.setFrame(px,py,width,height); 
17     g2D.draw(elipse); 
18     g2D.drawString("2D apskritimas", 
19      px+10, py+50); 
20   } 
21  
22   @Override 
23   public boolean contains(int px,  
24    int py) { 
25     return elipse.contains( 
26      new Point(px,py)); 
27   } 
28 } 
29  
30 public class RectangleShape 
31  extends DrawingShape{ 
32  
33   private Rectangle2D rectangle; 
34   
35   public RectangleShape(int px, int py, 
36    int width, int height) { 
37     super(px, py, width, height); 
38     rectangle = new Rectangle2D.Double( 
39      px,py,height,width); 
40   } 
41  
42   @Override 
43   public void draw(Graphics2D g2D) { 
44     g2D.setPaint(Color.RED); 
45     rectangle.setFrame(px, py, width, 

46      height); 
47     g2D.draw(rectangle);  
48     g2D.drawString("2D ketrukampis", 
49      px+10, py+50);  
50   } 
51  
52   @Override 
53   public boolean contains(int px,  
54    int py) { 
55     return rectangle.contains( 
56      new Point(px,py)); 
57   } 
58 } 

102 pvz. Figūrų klasių realizacija (Java) 

Šiek tiek pakeitėme figūrų braižymo būdą, papildomai saugome Rectang-
le2D ir Elipse2D klasių objektus, kad ieškodami taško galėtume pasinaudoti jų 
funkcionalumu. Abiejų figūrų klasių objektus reikia kažkur saugoti. Tam panaudo-
sime Vector tipo objektą. Taip pat modifikuosime DrawingComponent klasės kodą 
taip, kad būtų nubrėžiamos tos pačios dvi figūros. Be to, aprašysime kintamąjį se-
lectedShape, kuriame saugosime nuorodą į parinktą figūrą bei metodus, skirtus 
pasirinkti selectShape(), paleisti deselectShape() ir pajudinti moveSelectedShape() 
pasirinktą figūrą. 

1 public class DrawingComponent 
2  extends JComponent{ 
3  
4   private static final long 
5    serialVersionUID = 1001L; 
6  
7   private Vector<DrawingShape> shapes = 
8    new Vector<DrawingShape>(); 
9   private DrawingShape selectedShape = 
10    null; 
11  
12   public DrawingComponent() { 
13     shapes.add(new RectangleShape( 
14      100,50,150,100)); 
15     shapes.add(new CircleShape( 
16      50,200,100,100)); 
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17     this.addMouseMotionListener( 
18      new ShapeDraggingListener(this)); 
19     this.addMouseListener( 
20      new ShapeSelectionListener(this)); 
21   } 
22  
23  
24   @Override 
25   public void paint(Graphics g) { 
26     Graphics2D g2D = (Graphics2D)g;  
27     for(DrawingShape shape : shapes) 
28       shape.draw(g2D); 
29   } 
30  
31   public void selectShape(int px,  
32    int py){ 
33     for(DrawingShape shape : shapes) 
34       if(shape.contains(px,py)) 
35         selectedShape = shape; 
36     } 
37  
38   public void deselectShape(){ 
39     selectedShape = null; 
40   } 
41  
42   public void moveSelectedShape( 
43    int px, int py){ 
44   if(selectedShape!=null) 
45     selectedShape.setPosition(px, py); 
46   } 
47  
48 } 

103 pvz. Modifikuota DrawingComponent klasė 

Pradinio figūrų skaičiaus apibrėžimą ir jų pradinių pozicijų priskyrimą 
perkėlėme į konstruktorių. Figūrų braižymo metodas paint() dabar tiesiog perrenka 
visas figūras ir kviečia braižymo metodą. Tęskime toliau. Norint, kad figūrą galima 
būtų pastumti, reikia sukurti įvykio klausytojo objektus, kurie: pirma, apdoros pe-
lės tempimo veiksmą, antra, apdoros pelės klavišo paspaudimo ir paleidimo veiks-
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17     this.addMouseMotionListener( 
18      new ShapeDraggingListener(this)); 
19     this.addMouseListener( 
20      new ShapeSelectionListener(this)); 
21   } 
22  
23  
24   @Override 
25   public void paint(Graphics g) { 
26     Graphics2D g2D = (Graphics2D)g;  
27     for(DrawingShape shape : shapes) 
28       shape.draw(g2D); 
29   } 
30  
31   public void selectShape(int px,  
32    int py){ 
33     for(DrawingShape shape : shapes) 
34       if(shape.contains(px,py)) 
35         selectedShape = shape; 
36     } 
37  
38   public void deselectShape(){ 
39     selectedShape = null; 
40   } 
41  
42   public void moveSelectedShape( 
43    int px, int py){ 
44   if(selectedShape!=null) 
45     selectedShape.setPosition(px, py); 
46   } 
47  
48 } 

103 pvz. Modifikuota DrawingComponent klasė 

Pradinio figūrų skaičiaus apibrėžimą ir jų pradinių pozicijų priskyrimą 
perkėlėme į konstruktorių. Figūrų braižymo metodas paint() dabar tiesiog perrenka 
visas figūras ir kviečia braižymo metodą. Tęskime toliau. Norint, kad figūrą galima 
būtų pastumti, reikia sukurti įvykio klausytojo objektus, kurie: pirma, apdoros pe-
lės tempimo veiksmą, antra, apdoros pelės klavišo paspaudimo ir paleidimo veiks-

mus. Tam realizuosime MouseMotionAdapter ir MouseAdapter klasių elgsenas 
paveldinčias ShapeDraggingListener ir ShapeSelectionListener klausytojų klases. 

1 public class ShapeDraggingListener 
2  extends MouseMotionAdapter{ 
3    
4   private DrawingComponent 
5    drawingComponent; 
6  
7   public ShapeDraggingListener( 
8    DrawingComponent drawingComponent) { 
9     this.drawingComponent = 
10      drawingComponent; 
11   } 
12  
13   @Override 
14   public void mouseDragged( 
15    MouseEvent e) { 
16     drawingComponent.moveSelectedShape( 
17      e.getX(),e.getY()); 
18     drawingComponent.repaint(); 
19   } 
20   
21 } 
22  
23 public class ShapeSelectionListener 
24  extends MouseAdapter{ 
25   
26   private DrawingComponent 
27    drawingComponent; 
28   
29   public ShapeSelectionListener( 
30    DrawingComponent drawingComponent) { 
31     this.drawingComponent = 
32      drawingComponent; 
33   } 
34   
35   @Override 
36   public void mousePressed( 
37    MouseEvent e) { 
38     drawingComponent.selectShape( 
39      e.getX(), e.getY()); 
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40   } 
41   @Override 
42   public void mouseReleased( 
43    MouseEvent e) { 
44      drawingComponent.deselectShape(); 
45   } 
46 } 

104 pvz. Veiksmų su figūromis klausytojų klasių realizacija (Java) 

Klausytojas ShapeSelectionListener reaguoja į pelės klavišo paspaudimą 
ir kviečia metodą, tikrinantį, ar pelės koordinačių taškas patenka į kurią nors iš 
figūrų. Jei taip, nuoroda į figūros objektą yra priskiriama kintamajam. Atleidus 
pelės klavišą nuoroda panaikinama. Klausytojas ShapeDraggingListener apdoroja 
pelės judėjimą, kai kairys klavišas laikomas nuspaustas (76 pav.). 

 
76 pav. Lango, kuriame figūras galima perkelti pele, vaizdas 
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40   } 
41   @Override 
42   public void mouseReleased( 
43    MouseEvent e) { 
44      drawingComponent.deselectShape(); 
45   } 
46 } 

104 pvz. Veiksmų su figūromis klausytojų klasių realizacija (Java) 

Klausytojas ShapeSelectionListener reaguoja į pelės klavišo paspaudimą 
ir kviečia metodą, tikrinantį, ar pelės koordinačių taškas patenka į kurią nors iš 
figūrų. Jei taip, nuoroda į figūros objektą yra priskiriama kintamajam. Atleidus 
pelės klavišą nuoroda panaikinama. Klausytojas ShapeDraggingListener apdoroja 
pelės judėjimą, kai kairys klavišas laikomas nuspaustas (76 pav.). 

 
76 pav. Lango, kuriame figūras galima perkelti pele, vaizdas 

Figūros judėjimo efektas išgaunamas perpiešiant visą grafinį komponentą. 
Kiekvieną kartą, įvykus pelės žymeklio tempimo įvykiui ir pasikeitus bent vienai 
žymeklio koordinatei, perpiešiamas braižymo langas ir visos jame esančios figūros. 
Žinoma, prieš tai pakeičiamos figūros pozicijos koordinatės. Labai panašiai galima 
realizuoti ir daugiau grafinių elementų braižymo funkcijų. 

Panagrinėkime, kaip tokią pačią programą galima būtų realizuoti .NET 
platformoje. Iš jau pateiktų pavyzdžių galima spėti, kad darbo principai išliks pa-
našūs. .NET platformoje grafinės terpės programoms kurti naudojama GDI+ bib-
lioteka. Pati biblioteka .NET platformoje yra System.Drawing.dll pakete. Ji gali 
būti naudojama kuriant įvairias grafines programas, pradedant grafikais ir baigiant 
žaidimais. Pagrindinis GDI+ bibliotekos funkcionalumas susideda iš tokių paketų 
(Troelsen A., 2008): 

 System.Drawing – šakninė GDI+ biblioteka, apibrėžianti standar-
tiniam vaizdavimui reikalingus tipus (šriftus, pieštukus, teptukus 
ir t. t.), taip pat Graphics tipą.  

 System.Drawing.Drawing2D – sudėtingesnių tipų biblioteka, kurioje 
aprašomas 2D grafikos vektorių funkcionalumas (gradientiniai te-
ptukai, pieštukų antgaliai, geometrinės transformacijos ir t. t.). 

 System.Drawing.Imaging – grafinių paveikslų apdorojimo biblio-
teka (paletės modifikavimas, paveikslo metaduomenų išgavimas, 
manipuliavimas metafailais ir t. t.). 

 System.Drawing.Printing – biblioteka, skirta darbui su spausdi-
namu turiniu bei spausdintuvo valdymui. 

 System.Drawing.Text – biblioteka, skirta valdyti šriftų rinkinius. 
Dauguma priemonių, reikalingų grafinių elementų braižymui, pasiekia-

mos System.Drawing bibliotekoje: 
 Bitmap – šis tipas inkapsuliuoja paveikslo duomenis (*.bmp). 
 Brush, Brushes, SolidBrush, SystemBrushes, TextureBrush – 

įvairūs teptukų objektai, skirti grafinių figūrų turiniui užpildyti. 
 BufferedGraphics – suteikia grafikos buferį, kuris naudojamas 

sumažinti arba panaikinti mirgėjimą, kai perpiešiamas ekranas. 
 Color, SystemColors – aprašo metodus, skirtus išgauti spalvas, 

kurios naudojamos teptukams aprašyti. 



Žilvinas Vaira • PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO TECHNOLOGIJOS

182

 Font, FontFamily – inkapsuliuoja duoto šrifto charakteristikas 
(pavadinimą, storį, pasvirimą, taško dydį). Šriftų šeimos nusako 
panašaus stiliaus šriftų grupes. 

 Graphics – šakninė grafikos klasė, suteikianti braižymo paviršių 
bei metodų rinkinį, skirtą tekstui, paveikslams, geometriniams 
šablonams vaizduoti. 

 Icon, SystemIcons – šios klasės atstovauja vartotojo apibrėžtoms 
ir sisteminėms piktogramoms. 

 Image – abstrakti bazinė klasė, suteikianti funkcionalumą Bip-
map, Icon ir Cursor tipams. 

 ImageAnimator – suteikia galimybę perrinkinėti paveikslo tipo 
elementus nustatytą skaičių kartų. 

 Pen, Pens, SystemPens – pieštukai, skirti linijoms braižyti. 
 Point, PointF – atstovauja koordinačių sistemos taškui, atitinka-

mai sveikojo arba realiojo skaičiaus tipams. 
 Rectangle, RectangleF – keturkampė dimensija skirtingiems 

sveikojo ir realiojo skaičiaus tipams. 
 Size, SizeF – nusako struktūros aukštį ir plotį (taip pat abiems ti-

pams). 
 StringFormat – simbolinių eilučių išdėstymui skirta klasė. 
 Region – nusako geometrinės figūros, susidedančios iš linijų ir 

keturkampių, interjerą. 
System.Drawing.Graphics biblioteka ne tik atstovauja ekranui, ant kurio 

braižomos figūros, bet taip pat suteikia galimybę pasinaudoti specialiu funkcio-
nalumu: 

 FromHdc(), FromHwnd(), FromImage() – suformuoja tinkamą 
grafinį objektą tiesiogiai iš paveikslo arba grafinės sąsajos kom-
ponento. 

 Clear() – užpildo grafinį objektą nustatyta spalva, išvalydamas 
braižomą paviršių. 

 DrawArc(), DrawBeziers(), DrawCurve(), DrawEllipse(), 
DrawIcon(), DrawLine(), DrawLines(), DrawPie(), DrawPath(), 
DrawRectangle(), DrawRectangles(), DrawString() – braižo duo-
tą paveikslą arba geometrinį šabloną. Tam reikalingas pieštukas. 
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 FillEllipse(), FillPie(), FillPolygon(), FillRectangle(), Fill-
Path() – užpildo geometrines figūras apibrėžta spalva. Tam rei-
kalingas teptukas. 

Graphics objektas, kaip ir Java kalbos atveju, negali būti sukuriamas nau-
dojant new direktyvą. Vienas iš dažniausiai naudojamų būdų pasiekti Graphics 
objektą yra apdoroti Paint įvykį lange, kuriame norėsime pavaizduoti paveikslą. 
Šis įvykis yra apibrėžiamas PaintEventHandler delegatu, kuris gali rodyti į bet 
kokį metodą, priimantį du parametrus: bet kokį objektą ir PaintEventArgs objektą. 

Sukurkime bandomąją programą pavadinimu PaintEventApp ir aprašyki-
me Paint įvykį, pasinaudodami kodo generatoriumi ir savybių įvykių langu. Turi-
me gauti tokį programos kodą (105 pvz.): 

1 public partial class MainWindow : Form{ 
2   public MainWindow(){ 
3     InitializeComponent(); 
4   } 
5   private void MainWindow_Paint 
6    (object sender, PaintEventArgs e){ 
7  
8   } 
9 } 

105 pvz. Lango piešimo įvykio apdorojimo kodas (C#) 

Aprašius įvykį iškart kyla klausimas: kada jis įvyks? Iš tiesų įvykis Paint 
įvyksta kiekvieną kartą, kai reikia perpiešti langą, o tai atsitinka nuleidžiant ar pa-
keliant langą, jį aktyvuojant ar deaktyvuojant ir pan. Aprašykime nedidelę progra-
mėlę, realizuojančią įvykį apdorojantį metodą. 

 Visų pirma, reikia pasiimti grafikos objektą iš įvykio:  
Graphics g = e.Graphics. 

 Tuomet galime nubraižyti elipsės figūrą: 
g.FillEllipse(Brushes.Red, 60, 50, 200, 100). 

 Taip pat parašykime tekstą specifiniu šriftu: 
g.DrawString("Elipsė 2D", new Font("Times New Roman", 15, 
FontStyle.Bold), Brushes.Yellow, 80, 90). 

 Dar pridėkime storą liniją po tekstu: Pen p = new 
Pen(Color.Yellow,5); g.DrawLine(p,80,120,230,120). 
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Galutinis deleguojamo metodo kodas atrodys taip (106 pvz.): 

private void PaintWindow_Paint( 
 object sender, PaintEventArgs e){ 
10      
11   Graphics g = e.Graphics; 
12   g.FillEllipse(Brushes.Red, 60, 50, 
13    200, 100); 
14   g.DrawString("Elipsė 2D", new  
15    Font("Times New Roman", 15,  
16    FontStyle.Bold), Brushes.Yellow, 80, 
17     90); 
18  
19   using(Pen p= new Pen(Color.Yellow,5)){ 
20     g.DrawLine(p,80,120,230,120); 
21   } 
22 } 

106 pvz. Grafikos objekto panaudojimo pavyzdys (C#) 

Įvykdę programos kodą, gausime tokį programos lango vaizdą (77 pav.): 

 
77 pvz. Elipsės, teksto ir linijos vaizdavimas programos lange 

Tačiau labai dažnai mums prireiks patiems iškviesti Paint įvykį, o ne 
laukti, kada jis įvyks. Pavyzdžiui, tokiu atveju, jeigu reikia pasirinkti paveikslėlį ir 
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Galutinis deleguojamo metodo kodas atrodys taip (106 pvz.): 

private void PaintWindow_Paint( 
 object sender, PaintEventArgs e){ 
10      
11   Graphics g = e.Graphics; 
12   g.FillEllipse(Brushes.Red, 60, 50, 
13    200, 100); 
14   g.DrawString("Elipsė 2D", new  
15    Font("Times New Roman", 15,  
16    FontStyle.Bold), Brushes.Yellow, 80, 
17     90); 
18  
19   using(Pen p= new Pen(Color.Yellow,5)){ 
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106 pvz. Grafikos objekto panaudojimo pavyzdys (C#) 

Įvykdę programos kodą, gausime tokį programos lango vaizdą (77 pav.): 

 
77 pvz. Elipsės, teksto ir linijos vaizdavimas programos lange 

Tačiau labai dažnai mums prireiks patiems iškviesti Paint įvykį, o ne 
laukti, kada jis įvyks. Pavyzdžiui, tokiu atveju, jeigu reikia pasirinkti paveikslėlį ir 

po to jį nupiešti formoje. Jei lauksime, kol forma automatiškai aktyvuos Paint įvy-
kį, paveikslėlis pasikeis tik nuleidus ir pakėlus langą. Tam, kad priverstume langą 
persipiešti, paprasčiausiai kviečiame metodą Invalidate(). 

Pamėginkime realizuoti dinamiškai besikeičiančio vaizdo pavyzdį, kurį 
rašėme Java programavimo kalba. Pasinaudosime jau sukurtu programos langu su 
meniu komponentais. Pradėsime nuo bendros abstrakčios figūrų klasės (107 pvz.). 

1 abstract class DrawingShape{ 
2   protected int px = 0; 
3   protected int py = 0; 
4   protected int width = 0; 
5   protected int height = 0; 
6  
7   public DrawingShape(int px, int py, 
8    int width, int height){ 
9     this.px = px; 
10     this.py = py; 
11     this.width = width; 
12     this.height = height; 
13   } 
14  
15   public void setPosition(int px,  
16    int py){ 
17     this.px = px - (width / 2); 
18     this.py = py - (height / 2); 
19   } 
20  
21   public abstract void draw(Graphics g); 
22   public abstract bool contains(int px, 
23    int py); 
24  
25 } 

107 pvz. Bendra braižomų figūrų klasė. 

Taip pat aprašysime apskritimo ir keturkampio klases, kurios paveldi pas-
tarosios elgseną (108 pvz.). 

1 class RectangleShape : DrawingShape{ 
2    
3   private Rectangle rectangle; 
4  
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5   public RectangleShape(int px, int py, 
6    int width, int height) : base( 
7    px,py,width,height){ 
8     rectangle = new Rectangle(px, py, 
9      width,height); 
10   } 
11  
12   public override void draw(Graphics g){ 
13     using (Pen solidPen =  
14      new Pen(Color.Red)) { 
15       rectangle.X = px; 
16       rectangle.Y = py; 
17       g.DrawRectangle(solidPen, 
18        rectangle); 
19     } 
20   } 
21  
22   public override bool contains(int px, 
23    int py){ 
24     return rectangle.Contains(px,py); 
25   } 
26 } 
27  
28 class CircleShape : DrawingShape{ 
29  
30   public CircleShape(int px, int py,  
31    int width, int height):base(  
32    px, py, width, height){ } 
33  
34   public override void draw(Graphics g){ 
35     using (Pen solidPen =  
36      new Pen(Color.Blue)){ 
37       g.DrawEllipse(solidPen, px, py,  
38      width, height); 
39     } 
40   } 
41  
42   public override bool contains(int px, 
43    int py){ 
44     double rx = width / 2; 
45     double ry = height / 2; 
46     double cx = this.px + rx; 
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47     double cy = this.py + ry; 
48  
49     double cnst = (px - cx) * (px - cx) 
50      / (rx * rx) + (py - cy) * (py - cy) 
51      / (ry * ry); 
52  
53     return (cnst <= 1); 
54   } 
55 } 

108 pvz. Keturkampio ir apskritimo figūrų klasių realizacija (C#) 

Keturkampio klasėje pasinaudojome Rectangle klasės objektu, kad ap-
skaičiuotume taško priklausymą keturkampiui. Tačiau apskritimo atveju tokio 
funkcionalumo biblioteka neapima, todėl reikia aprašyti formulę, pagal kurią ap-
skaičiuojamas taško priklausymas elipsei. Toliau aprašysime savarankišką grafikos 
komponentą DrawingComponent, kuriame saugosime ir braižysime figūras. Taip 
pat priskirsime ir aprašysime įvykius apdorojančius metodus (109 pvz.). 

1 class DrawingComponent : UserControl{ 
2   private WindowForm window; 
3   private Collection<DrawingShape>shapes 
4    = new Collection<DrawingShape>(); 
5   private DrawingShape selectedShape = 
6    null; 
7  
8   public DrawingComponent(WindowForm 
9    window){ 
10     this.window = window; 
11     Location = new Point(0, 27); 
12     setSize(); 
13  
14     shapes.Add(new RectangleShape(100, 
15      50, 150, 100)); 
16     shapes.Add(new CircleShape(50, 200, 
17      100, 100)); 
18  
19     this.MouseDown += new 
20      MouseEventHandler( this. 
21      handleMouseDown); 
22     this.MouseMove += new  
23      MouseEventHandler( 
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24      this.handleMouseMove); 
25     this.MouseUp += new  
26      MouseEventHandler( 
27      this.handleMouseUp); 
28  
29   } 
30  
31   private void setSize() { 
32     Width = window.Width; 
33     Height = window.Height - 27; 
34   } 
35  
36   protected override void 
37    OnPaint(PaintEventArgs e){ 
38     setSize(); 
39     Graphics graphics = e.Graphics; 
40     foreach (DrawingShape shape in 
41      shapes) 
42       shape.draw(graphics); 
43   } 
44  
45   private void handleMouseDown(object 
46    sender, MouseEventArgs e){ 
47     foreach (DrawingShape shape in 
48      shapes) 
49       if (shape.contains(e.X, e.Y)) 
50         selectedShape = shape; 
51   } 
52   private void handleMouseUp(object 
53    sender, MouseEventArgs e){ 
54     selectedShape = null; 
55   } 
56   private void handleMouseMove(object 
57    sender, MouseEventArgs e){ 
58     if (selectedShape != null) { 
59      selectedShape.setPosition(e.X,e.Y); 
60      Invalidate(); 
61     }  
62   } 
63 } 

109 pvz. Figūroms braižyti skirto grafikos objekto realizacija (C#) 
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Reiktų atkreipti dėmesį į keletą kodo aspektų. Visų pirma, kadangi norime 
visiškai perrašyti objekto braižymą, be to, daugiau piešimo įvykį apdorojančio ko-
do nebus, tiesiogiai perrašėme OnPaint() metodą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad šiam komponentui sukonstruoti nenaudotas kodo generatorius, visi įvykiai 
buvo priskiriami rankiniu būdu (tam, kad kode būtų matomi visi atlikti veiksmai). 
Belieka sukurtą komponento objektą priskirti programos langui. Tai taip pat atlik-
sime nenaudodami kodo generatoriaus (110 pvz.). 

1 public partial class WindowForm : Form{ 
2   public WindowForm(){ 
3     CenterToScreen(); 
4     InitializeComponent(); 
5  
6     Controls.Add(new  
7      DrawingComponent(this)); 
8   } 
9    
10   /*...*/ 
11    
12 } 

110 pvz. Braižymo komponento priskyrimas programos langui (C#) 
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Tam išnaudojame tik vieną kodo eilutę. Galiausiai, galime išbandyti pro-
gramą (78 pav.). 

 
78 pvz. Lango, kuriame galima keisti figūrų padėtį, vaizdas 

Rezultatas ir veikia, ir atrodo labai panašiai kaip ir Java programavimo 
kalbos atveju. Šiek tiek mažiau kodo prireikė realizuojant įvykius, apdorojančius 
vartotojo veiksmus. Kadangi įvykio apdorojimui galima tiesiog deleguoti metodus, 
nereikėjo aprašyti įvykių klausytojų klasių. 

 Savikontrolės klausimai 

1. Išvardinkite ir apibūdinkite Java bibliotekas, naudojamas programos lan-
gams kurti. 

2. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines C# bibliotekas, naudojamas pro-
gramos langams kurti. 

3. Paaiškinkite sąvoką grafinė vartotojo sąsaja. 
4. Išvardinkite, kokius žinote grafinės vartotojo sąsajos komponentus. 
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Tam išnaudojame tik vieną kodo eilutę. Galiausiai, galime išbandyti pro-
gramą (78 pav.). 

 
78 pvz. Lango, kuriame galima keisti figūrų padėtį, vaizdas 

Rezultatas ir veikia, ir atrodo labai panašiai kaip ir Java programavimo 
kalbos atveju. Šiek tiek mažiau kodo prireikė realizuojant įvykius, apdorojančius 
vartotojo veiksmus. Kadangi įvykio apdorojimui galima tiesiog deleguoti metodus, 
nereikėjo aprašyti įvykių klausytojų klasių. 

 Savikontrolės klausimai 

1. Išvardinkite ir apibūdinkite Java bibliotekas, naudojamas programos lan-
gams kurti. 

2. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines C# bibliotekas, naudojamas pro-
gramos langams kurti. 

3. Paaiškinkite sąvoką grafinė vartotojo sąsaja. 
4. Išvardinkite, kokius žinote grafinės vartotojo sąsajos komponentus. 

5. Apibūdinkite grafinių elementų braižymo principus Java kalboje 
6. Apibūdinkite grafinių elementų braižymo principus C# kalboje. 

 Pratimai ir užduotys 

1. Papildykite pavyzdžių programų langus nauju funkcionalumu, kuris reali-
zuotų pagrindines piešimo programos funkcijas: linijos, keturkampio, ap-
skritimo piešimą, užpildymą spalva, nupieštų elementų koregavimą. 

2. Papildykite piešimo programą naujais meniu ir mygtukų grafiniais kom-
ponentais, reikalingais piešimo programai realizuoti. 

3. Panaudokite objektinio programavimo užduotyje sukurtą skaičiuotuvo 
programą ir jai realizuokite grafinę vartotojo sąsają. 

 Skyriaus apibendrinimas 

Šiame skyriuje detaliai nagrinėjami programų langų ir grafikos programa-
vimo principai. Pavyzdžiams pateikti naudojamos Java ir C# .NET programavimo 
kalbos. Aptariamos pagrindinės programos langų kūrimo technologijos, apiman-
čios įvykiais grindžiamą programavimą, komponento konteinerio principu paremtą 
sudėtingų langų konstravimą ir pan. 
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VII. FAILAI 
Objektų saugojimas failuose – vienas iš būdų neprarasti informacijos po 

to, kai programa yra išjungiama. Failuose galima saugoti bet kokius duomenis, ne 
tik objektus. Tam, kad būtų išsaugoti vienokio ar kitokio tipo duomenys, reikia 
naudoti specialias programavimo bibliotekas, skirtas darbui su failais. Todėl pir-
miausia reikia išsiaiškinti, kokios programavimo priemonės užtikrina duomenų 
įrašymo į failus ir skaitymo funkcionalumą. 

Failų sistema 
Darbui su failais, kaip ir su langais ar duomenų struktūromis, programa-

vimo kalbose yra numatytos specialios bibliotekos. Java programavimo kalboje 
failams skirtos dvi pagrindinės kodo bibliotekos: java.io ir java.nio. Pirmojoje su-
kauptos pagrindinės failų programavimo priemonės, o  java.nio yra naujesnė bib-
lioteka, kuri buvo papildyta Java SE 7 versijoje. Ši biblioteka oficialiai vadinama 
NIO.2, joje atnaujintas ir papildytas senasis failų funkcionalumas. NIO nereiškia 
„naujas“, pirmoji „N“ raidė nurodo, kad bibliotekai būdingas neblokuojamas priė-
jimas prie failų (angl. non-blocking). Tai reiškia, kad vienu metu failą gali skaityti 
kelios programų gijos. 

C# kalbos .NET platformoje visas pagrindinis failų programavimui skirtas 
funkcionalumas yra System.IO programavimo bibliotekoje. Panagrinėsime abiejų 
kalbų pagrindinius principus ir priemones, skirtas įrašyti ir perskaityti duomenis, 
saugomus failuose. 

Duomenų rašymui ir skaitymui programavime yra naudojami srautai 
(angl. streams). Galima sakyti, kad duomenų skaitymas ir rašymas suprantamas 
kaip bitų sekos skaitymas iš įvedimo srauto ir bitų sekos rašymas į išvedimo srautą 
(angl. input stream and output stream). Norint realizuoti duomenų skaitymą ir ra-
šymą, visuomet reikia atlikti tokius žingsnius (Fain Y., 2011): 

 atidaryti srautą, saugantį nuorodą į specifinį duomenų šaltinį: fai-
lą, tinklo adresą ir/ar jungtį, internetinį adresą ir pan., 

 įrašyti ar perskaityti duomenis, 
 uždaryti srautą. 
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naudoti specialias programavimo bibliotekas, skirtas darbui su failais. Todėl pir-
miausia reikia išsiaiškinti, kokios programavimo priemonės užtikrina duomenų 
įrašymo į failus ir skaitymo funkcionalumą. 

Failų sistema 
Darbui su failais, kaip ir su langais ar duomenų struktūromis, programa-

vimo kalbose yra numatytos specialios bibliotekos. Java programavimo kalboje 
failams skirtos dvi pagrindinės kodo bibliotekos: java.io ir java.nio. Pirmojoje su-
kauptos pagrindinės failų programavimo priemonės, o  java.nio yra naujesnė bib-
lioteka, kuri buvo papildyta Java SE 7 versijoje. Ši biblioteka oficialiai vadinama 
NIO.2, joje atnaujintas ir papildytas senasis failų funkcionalumas. NIO nereiškia 
„naujas“, pirmoji „N“ raidė nurodo, kad bibliotekai būdingas neblokuojamas priė-
jimas prie failų (angl. non-blocking). Tai reiškia, kad vienu metu failą gali skaityti 
kelios programų gijos. 

C# kalbos .NET platformoje visas pagrindinis failų programavimui skirtas 
funkcionalumas yra System.IO programavimo bibliotekoje. Panagrinėsime abiejų 
kalbų pagrindinius principus ir priemones, skirtas įrašyti ir perskaityti duomenis, 
saugomus failuose. 

Duomenų rašymui ir skaitymui programavime yra naudojami srautai 
(angl. streams). Galima sakyti, kad duomenų skaitymas ir rašymas suprantamas 
kaip bitų sekos skaitymas iš įvedimo srauto ir bitų sekos rašymas į išvedimo srautą 
(angl. input stream and output stream). Norint realizuoti duomenų skaitymą ir ra-
šymą, visuomet reikia atlikti tokius žingsnius (Fain Y., 2011): 

 atidaryti srautą, saugantį nuorodą į specifinį duomenų šaltinį: fai-
lą, tinklo adresą ir/ar jungtį, internetinį adresą ir pan., 

 įrašyti ar perskaityti duomenis, 
 uždaryti srautą. 

Java programavimo kalboje įvedimo srautui atstovauja FileInputStream ir 
FileOutputStream klasės. Tam, kad rašant duomenis į failą nereikėtų kiekvieno 
baito rašymo metu kreiptis į diską, galima panaudoti srautų buferių klases. Buferių 
klasės BufferedInputStream ir BufferedOutputStream suteikia galimybę rašyti bai-
tus į buferį ir tik pasiekus tam tikrą failo dydį rašyti jį į diską. Norint įrašyti duo-
menų baitus į failą ir juos perskaityti, reikia naudoti ciklus. Realizuosime du stati-
nius metodus, skirtus baitų rašymui į failą ir skaitymui (111 pvz.). 

1 public static void writeByteBuffer( 
2  String name, int[] data)  
3  throws IOException{ 
4    FileOutputStream myFile =  
5     new FileOutputStream(name); 
6    BufferedOutputStream myBuffer =  
7     new BufferedOutputStream(myFile); 
8    for (int i = 0; i <data.length; i++){ 
9      myBuffer.write(data[i]); 
10    } 
11    myBuffer.flush(); 
12    myBuffer.close(); 
13    myFile.close(); 
14 } 
15  
16 public static void readByteBuffer( 
17  String name) throws IOException{ 
18    FileInputStream myFile =  
19     new FileInputStream(name); 
20    BufferedInputStream myBuffer =  
21     new BufferedInputStream(myFile); 
22    int chunk = myBuffer.read(); 
23    while(chunk!=-1){ 
24      System.out.print(chunk + " "); 
25      chunk = myBuffer.read(); 
26    } 
27    myBuffer.close(); 
28    myFile.close(); 
29 } 
111 pvz. Duomenų rašymo į failus ir skaitymo metodų realizacija (Java) 
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Šiems skaitymo ir rašymo metodams išbandyti realizuosime tokią palei-
džiamąją programą (112 pvz.): 

1 public class FilesApp { 
2   public static void main(String[] 
3    args){ 
4     int bufferData[]= 
5      {140,244,162,43,34,111}; 
6     String bufferName = "file.bfr"; 
7     try { 
8       writeByteBuffer( 
9        bufferName, bufferData); 
10     } catch (IOException e) { 
11       System.out.println("Nepavyko 
12        įrašyti failо!"); 
13     } 
14     try { 
15       readByteBuffer(bufferName); 
16     } catch (IOException e) { 
17       System.out.println("Nepavyko 
18        perskaityti failо!"); 
19     } 
20   } 
21 } 

112 pvz. Duomenų rašymo į failus ir skaitymo paleidžiamoji programa (Java) 

Tuo atveju, kai reikia įrašyti ar perskaityti tekstinio tipo kintamuosius 
naudojant įvairias koduotes, reiktų pasitelkti InputStreamWriter ir InputStream-
Reader klases. Jos funkcionuoja kartu su srautų klasėmis, bet  apibrėžia ir panau-
doja skirtingas simbolių koduotes (US-ASCII, UTF-8, UTF-16 ar kt.). Efek-
tyvumui padidinti pavyzdyje taip pat naudojamos BufferedWriter ir 
BufferedReader klasės (113 pvz.). 

1 public static void writeStringBuffer( 
2  String name, String data) throws 
3  IOException{ 
4   FileOutputStream myFile =  
5    new FileOutputStream(name); 
6   Writer out = new BufferedWriter( 
7    new OutputStreamWriter( 
8    myFile, "UTF8")); 
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9   out.write(data); 
10   out.flush(); 
11   out.close(); 
12   myFile.close(); 
13 } 
14  
15 public static void readStringBuffer( 
16  String name) throws IOException{ 
17   FileInputStream myFile =  
18    new FileInputStream(name); 
19   InputStreamReader inputStreamReader = 
20    new InputStreamReader( 
21    myFile, "UTF8"); 
22   Reader reader = new 
23    BufferedReader(inputStreamReader); 
24   int ch;  
25   StringBuffer myBuffer =  
26    new StringBuffer(); 
27   while ((ch = reader.read()) > -1) { 
28     myBuffer.append((char)ch); 
29   } 
30   System.out.print(myBuffer.toString()); 
31   reader.close(); 
32   inputStreamReader.close(); 
33   myFile.close(); 
34 } 

113 pvz. Tekstinių duomenų rašymas į failus ir skaitymas (Java) 

Labai panašiai duomenų rašymas į failus ir skaitymas atliekamas .NET 
bibliotekoje, C# programavimo kalboje (114 pvz.).  

1 class Program{ 
2   static void Main(string[] args){ 
3     string stringData =  
4      "Lietuviškas tekstas!"; 
5     string stringName = "file.txt"; 
6     writeString(stringName,stringData); 
7     readString(stringName); 
8     Console.ReadLine(); 
9   } 
10  
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11   static void writeString(string name, 
12    string data) { 
13     using (StreamWriter writer =  
14      new StreamWriter(name, false, 
15      System.Text.Encoding.UTF8)){ 
16       writer.WriteLine(data); 
17       writer.Close(); 
18     } 
19   } 
20  
21   static void readString(string name){ 
22     using (StreamReader reader =  
23      new StreamReader(name, 
24      System.Text.Encoding.UTF8)){ 
25       string output = ""; 
26       string line = null; 
27       while ((line = reader.ReadLine()) 
28        != null){ 
29         output += line; 
30       } 
31       Console.WriteLine(output); 
32     } 
33   } 
34 } 

114 pvz. Tekstinių duomenų rašymas į failus ir skaitymas (C#) 

Programavimo kalbose taip pat numatytos bibliotekos standartiniam failų 
ir katalogų funkcionalumui: failų ir katalogų kopijavimui, trynimui, kūrimui, disko 
parametrų nuskaitymui ir pan. Tačiau programuojant svarbiausias dalykas yra pro-
gramos būsenos išsaugojimas, todėl detaliau panagrinėsime objektų saugojimo 
failuose galimybes. 

Objektų serializavimas 
Objektų saugojimui Java kalboje skirtas objektų serializavimo procesas 

(angl. object serialization). Objekto, kurį norime išsaugoti, klasė turi paveldėti elg-
seną iš Serializable klasės. Tokiems objektams yra įprasta aprašyti atributą: private 
static final long serialVersionUID. Versijos atributas yra reikalingas tam, kad skai-
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11   static void writeString(string name, 
12    string data) { 
13     using (StreamWriter writer =  
14      new StreamWriter(name, false, 
15      System.Text.Encoding.UTF8)){ 
16       writer.WriteLine(data); 
17       writer.Close(); 
18     } 
19   } 
20  
21   static void readString(string name){ 
22     using (StreamReader reader =  
23      new StreamReader(name, 
24      System.Text.Encoding.UTF8)){ 
25       string output = ""; 
26       string line = null; 
27       while ((line = reader.ReadLine()) 
28        != null){ 
29         output += line; 
30       } 
31       Console.WriteLine(output); 
32     } 
33   } 
34 } 

114 pvz. Tekstinių duomenų rašymas į failus ir skaitymas (C#) 

Programavimo kalbose taip pat numatytos bibliotekos standartiniam failų 
ir katalogų funkcionalumui: failų ir katalogų kopijavimui, trynimui, kūrimui, disko 
parametrų nuskaitymui ir pan. Tačiau programuojant svarbiausias dalykas yra pro-
gramos būsenos išsaugojimas, todėl detaliau panagrinėsime objektų saugojimo 
failuose galimybes. 

Objektų serializavimas 
Objektų saugojimui Java kalboje skirtas objektų serializavimo procesas 

(angl. object serialization). Objekto, kurį norime išsaugoti, klasė turi paveldėti elg-
seną iš Serializable klasės. Tokiems objektams yra įprasta aprašyti atributą: private 
static final long serialVersionUID. Versijos atributas yra reikalingas tam, kad skai-

tanti objekto duomenis programa galėtų patikrinti, ar tai nėra senesnės versijos 
objektas, kuris galėtų turėti kitokią struktūrą. 

Serializuosime objektus pavyzdžiuose jau nagrinėtai figūrų programai, 
kad galėtume išsaugoti nupieštus elementus faile. Tam reikės sukurti meniu myg-
tukų įvykių klausytojus ir pasinaudoti JFileChooser klase, kad galima būtų iškvies-
ti failo išsaugojimo dialogo langą. Visų pirma, sukurkime klasę 
SaveActionListener, kuri realizuos ActionListener sąsają. Tada sukurkime 
JFileChooser objektą ir filtrą, kuris užduos failo plėtinį. Išsaugojimo failo pasirin-
kimo įvykio klausytojui ir dialogo langui aprašysime tokį kodą (115 pvz.): 

1 public class SaveActionListener 
2  implements ActionListener{ 
3  
4   private JFrame window; 
5   private DrawingComponent 
6    drawingComponent; 
7  
8   public SaveActionListener(JFrame 
9    window, DrawingComponent 
10    drawingComponent) { 
11     this.window = window; 
12     this.drawingComponent = 
13      drawingComponent; 
14   } 
15   
16   @Override 
17   public void actionPerformed( 
18    ActionEvent e) { 
19      
20     JFileChooser chooser = new 
21      JFileChooser(); 
22      
23     FileNameExtensionFilter filter =  
24      new FileNameExtensionFilter( 
25      "FIGR files", "figr"); 
26      
27     chooser.setFileFilter(filter); 
28     chooser.setSelectedFile( 
29      new File("myDrawing.figr")); 
30      
31     int returnVal = chooser. 
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32      showSaveDialog(window); 
33     if(returnVal == JFileChooser. 
34      APPROVE_OPTION) { 
35          
36        String filePath =     
37          chooser.getSelectedFile(). 
38          getAbsolutePath(); 
39        drawingComponent.saveData( 
40          filePath); 
41     } 
42  
43   } 
44 } 

115 pvz.  Išsaugojimo mygtuko klausytojo realizacija (Java) 

Labai panašiai aprašome įkeliamo failo pasirinkimą klasėje 
LoadActionListener, tik pakeičiame dvi eilutes (116 pvz.). 

1 public class LoadActionListener 
2  implements ActionListener{ 
3  
4    /*...*/ 
5  
6    int returnVal = 
7     chooser.showOpenDialog(window); 
8  
9    /*...*/ 
10  
11    drawingComponent.loadData(filePath); 
12     
13    /*…*/ 
14  
15 } 

116 pvz. Failo įkėlimo mygtuko klausytojo realizacija (Java). 

Tam, kad galima būtų išsaugoti objektus, reikia realizuoti Serializable sąsa-
ją bei apibrėžti versijos konstantas visoms saugomų objektų klasėms (117 pvz.).  

16 Shape implements Serializable{ 
17      
18     private static final long 
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19      serialVersionUID = 1001L  
20  
21     /*...*/ 
22 } 
23  
24 public class RectangleShape  
25  extends DrawingShape{ 
26   
27   private static final long  
28    serialVersionUID = 1001L; 
29  
30    /*...*/ 
31  
32 } 
33  
34 public class CircleShape  
35  extends DrawingShape{ 
36   
37   private static final long  
38    serialVersionUID = 1001L; 
39  
40    /*...*/ 
41  
42 } 

117 pvz. Serializable sąsajos realizacija (Java) 

Realizavome tik įvykiams apdoroti skirtą kodą, dar liko išsaugojimo ir 
įkėlimo metodai. Norint išsaugoti objektą faile, reikia atlikti tokius veiksmus: 

 sukurti Path objektą ir perduoti jį išvedimo srauto OutputStream 
objektui,  

 pastarąjį perduoti objekto išvedimo srauto ObjectOutputStream 
objektui. 

DrawingComponent klasėje aprašome saveData() metodą (118 pvz.). 

1 public void saveData(String filePath){ 
2   Path file = Paths.get(filePath); 
3   try (ObjectOutputStream objectOut = 
4    new ObjectOutputStream( 
5    Files.newOutputStream(file))){ 
6        objectOut.writeObject(shapes); 
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7   } catch(IOException e) { 
8        e.printStackTrace(); 
9   } 
10 } 

118 pvz. Failo išsaugojimo metodo kodas (Java) 

Norint įkelti objektą iš failo, taip pat reikia: 
 sukurti Path objektą ir perduoti jį priėmimo srauto InputStream 

objektui,  
 pastarąjį perduoti priėmimo srauto buferio BufferedInputStream 

objektui,  
 šį objektą perduoti priėmimo srauto ObjectIntputStream objektui. 

DrawingComponent klasėje aprašome loadData() metodą (119 pvz.). 

1 public void loadData(String filePath){ 
2   Path file = Paths.get(filePath); 
3   try (ObjectInputStream objectIn =  
4    new ObjectInputStream( 
5    new BufferedInputStream( 
6    Files.newInputStream(file)))){ 
7       
8      shapes = (Vector<DrawingShape>) 
9       objectIn.readObject(); 
10      repaint(); 
11    
12   }catch(ClassNotFoundException| 
13    IOException e){ 
14      e.printStackTrace(); 
15   } 
16 } 

119 pvz.  Failo įkėlimo metodo kodas (Java) 

Belieka priskirti įvykio klausytojus atitinkamiems mygtukams 
WindowThread klasėje (120 pvz.). 

1 public class WindowThread  
2  extends WindowAdapter  
3  implements Runnable,ActionListener{ 
4   
5   /*...*/ 
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7   } catch(IOException e) { 
8        e.printStackTrace(); 
9   } 
10 } 

118 pvz. Failo išsaugojimo metodo kodas (Java) 

Norint įkelti objektą iš failo, taip pat reikia: 
 sukurti Path objektą ir perduoti jį priėmimo srauto InputStream 

objektui,  
 pastarąjį perduoti priėmimo srauto buferio BufferedInputStream 

objektui,  
 šį objektą perduoti priėmimo srauto ObjectIntputStream objektui. 

DrawingComponent klasėje aprašome loadData() metodą (119 pvz.). 

1 public void loadData(String filePath){ 
2   Path file = Paths.get(filePath); 
3   try (ObjectInputStream objectIn =  
4    new ObjectInputStream( 
5    new BufferedInputStream( 
6    Files.newInputStream(file)))){ 
7       
8      shapes = (Vector<DrawingShape>) 
9       objectIn.readObject(); 
10      repaint(); 
11    
12   }catch(ClassNotFoundException| 
13    IOException e){ 
14      e.printStackTrace(); 
15   } 
16 } 

119 pvz.  Failo įkėlimo metodo kodas (Java) 

Belieka priskirti įvykio klausytojus atitinkamiems mygtukams 
WindowThread klasėje (120 pvz.). 

1 public class WindowThread  
2  extends WindowAdapter  
3  implements Runnable,ActionListener{ 
4   
5   /*...*/ 

6   
7   DrawingComponent drawingComponent = 
8    new DrawingComponent(); 
9  
10    content.add(drawingComponent, 
11     BorderLayout.CENTER); 
12  
13   /*...*/ 
14  
15   JMenuItem openItem = 
16    fileMenu.add("Atidaryti");  
17    
18   openItem.addActionListener( 
19    new LoadActionListener(window, 
20    drawingComponent)); 
21  
22   /*...*/ 
23   
24   JMenuItem saveItem = 
25    fileMenu.add("Išsaugoti"); 
26   saveItem.addActionListener( 
27    new SaveActionListener(window, 
28    drawingComponent)); 
29  
30   /*...*/ 
31  
32 } 

120 pvz. Klausytojų objektų priskyrimas mygtukams (Java) 

Galiausiai, įvykdžius kodą galima peržiūrėti, kaip veikia programa. Per-
stumdome figūras ir išsaugome failą (79 pav.). 
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79 pav. Failo išsaugojimo langas. 

Išjunkime programos langą ir paleisime programą iš naujo. Pamėginkime 
įkelti figūras iš failo, kad gautume tokį pat išdėstymą (80 pav.). 
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79 pav. Failo išsaugojimo langas. 

Išjunkime programos langą ir paleisime programą iš naujo. Pamėginkime 
įkelti figūras iš failo, kad gautume tokį pat išdėstymą (80 pav.). 

 
80 pav. Failo įkėlimo langas 

Jei programa veikia teisingai, turime gauti tokį pat figūrų išdėstymą, kokį 
turėjome paveiksle (79 pav.). Paspauskime įkėlimo mygtuką ir peržiūrėkime lango 
vaizdą (81 pav.). 
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81 pav. Figūrų, įkeltų iš failo, vaizdas 

Vaizdas toks pat, vadinasi, viską atlikome teisingai. Kadangi turime ir C# 
kalba parašytą panašią programą, pasižiūrėkime, kuo skiriasi objektų serializavimo 
procesas .NET bibliotekoje. 

Norėdami išsaugoti objektus, turime įtraukti specialias bibliotekas: Sys-
tem.Runtime.Serialization.Formatters.Binary ir System.IO. Tada sukuriame įvykį 
meniu komponentui „Išsaugoti“ ir nurodome, kad laikinai naudosime saugojimo 
dialogą: SaveFileDialog saveDlg = new SaveFileDialog(). Taip pat darome ir su 
meniu mygtuku „Atidaryti“, tik naudojame kitą dialogą: OpenFileDialog openDlg 
= new OpenFileDialog(). Visas įvykių apdorojimo kodas realizuojamas 
WindowForm klasėje (121 pvz.). 
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81 pav. Figūrų, įkeltų iš failo, vaizdas 

Vaizdas toks pat, vadinasi, viską atlikome teisingai. Kadangi turime ir C# 
kalba parašytą panašią programą, pasižiūrėkime, kuo skiriasi objektų serializavimo 
procesas .NET bibliotekoje. 

Norėdami išsaugoti objektus, turime įtraukti specialias bibliotekas: Sys-
tem.Runtime.Serialization.Formatters.Binary ir System.IO. Tada sukuriame įvykį 
meniu komponentui „Išsaugoti“ ir nurodome, kad laikinai naudosime saugojimo 
dialogą: SaveFileDialog saveDlg = new SaveFileDialog(). Taip pat darome ir su 
meniu mygtuku „Atidaryti“, tik naudojame kitą dialogą: OpenFileDialog openDlg 
= new OpenFileDialog(). Visas įvykių apdorojimo kodas realizuojamas 
WindowForm klasėje (121 pvz.). 

1 private void 
2  saveToolStripMenuItem_Click( 
3  object sender, EventArgs e){ 
4    using (SaveFileDialog saveDlg =  
5     new SaveFileDialog()){ 
6      saveDlg.InitialDirectory = "."; 
7      saveDlg.Filter = "Figure files 
8       (*.figr)|*.figr"; 
9      saveDlg.RestoreDirectory = true; 
10      saveDlg.FileName = "MyDrawing"; 
11      if (saveDlg.ShowDialog() == 
12       DialogResult.OK) { 
13         drawingComponent.saveData( 
14          saveDlg.OpenFile()); 
15      } 
16    } 
17 } 
18  
19 private void 
20  loadToolStripMenuItem_Click( 
21   object sender, EventArgs e){ 
22     using (OpenFileDialog openDlg =  
23      new OpenFileDialog()){ 
24        openDlg.InitialDirectory = "."; 
25        openDlg.Filter = "Figure files 
26         (*.figr)|*.figr"; 
27        openDlg.RestoreDirectory = true; 
28        openDlg.FileName = "MyDrawing"; 
29        if (openDlg.ShowDialog() == 
30         DialogResult.OK){ 
31           drawingComponent. 
32            loadData(openDlg.OpenFile()); 
33        } 
34     } 
35 } 

121 pvz. Failo išsaugojimo ir įkėlimo mygtukų įvykius apdorojantys metodai (C#) 

Taip pat kaip ir Java programavimo kalbos atveju, realizuosime 
DrawingComponent metodus, kurie vykdys figūrų objekto saugojimą ir įkėlimą 
(122 pvz.). 
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1 public void saveData(Stream myStream){ 
2   if ((myStream != null)){ 
3     BinaryFormatter myBinaryFormat =  
4      new BinaryFormatter(); 
5     myBinaryFormat.Serialize( 
6      myStream, shapes); 
7     myStream.Close(); 
8   } 
9 } 
10  
11 public void loadData(Stream myStream){ 
12   if ((myStream != null)){ 
13     BinaryFormatter myBinaryFormat =  
14      new BinaryFormatter(); 
15     shapes = (Collection<DrawingShape>) 
16      myBinaryFormat.Deserialize( 
17      myStream); 
18     myStream.Close(); 
19     Invalidate(); 
20   } 
21 } 

122 pvz. Failo išsaugojimą ir įkėlimą vykdantis kodas (C#) 

Taip pat reikia nepamiršti, kad serializuojamus objektus būtina pažymėti. 
Java programavimo kalboje tai atliekame realizuodami sąsają. C# kalboje yra spe-
ciali direktyva, skirta serializuojamo objekto klasei pažymėti: [Serializable]. Vi-
soms trims figūrų klasėms turime pridėti šią direktyvą (123 pvz.).  

1 [Serializable] 
2 abstract class DrawingShape 
3  
4   /*...*/ 
5  
6 [Serializable] 
7 class RectangleShape : DrawingShape 
8  
9   /*...*/ 
10  
11 [Serializable] 
12 class CircleShape : DrawingShape 
13   
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14   /*...*/ 
15  

123 pvz. Serializacijos žymėjimas figūrų klasėms (C#) 

Programos kodą baigėme, galime išbandyti, kaip veikia programos. Pir-
miausia išsaugome figūrų išdėstymo failą (82 pav.). 

 
82 pav. Figūrų išsaugojimo langas 
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Išjungiame programą ir paleidžiame ją iš naujo. Bandome įkelti išsaugotą 
figūrų failą (83 pav.). 

 
83 pvz. Figūrų įkėlimo langas 

Paspaudę failo įkėlimo mygtuką ir uždarę dialogo langą, turėtume gauti 
tokį figūrų išdėstymo vaizdą, koks buvo prieš išsaugant (84 pav.). 



209

VII. Failai

Išjungiame programą ir paleidžiame ją iš naujo. Bandome įkelti išsaugotą 
figūrų failą (83 pav.). 

 
83 pvz. Figūrų įkėlimo langas 

Paspaudę failo įkėlimo mygtuką ir uždarę dialogo langą, turėtume gauti 
tokį figūrų išdėstymo vaizdą, koks buvo prieš išsaugant (84 pav.). 

 
84 pav. Iš failo įkeltas figūrų išdėstymo vaizdas 

Gavome tai, ką išsaugojome. Vadinasi, programoje viskas aprašyta teisingai. 

 Savikontrolės klausimai 

1. Paaiškinkite, kas yra objektų serializavimas. 
2. Kas atsitinka su objektais išjungus programą? 
3. Kaip Java ir C# programavimo kalbose teisingai apibrėžti serializuojamų 

objektų klases? 
4. Išvardinkite pagrindines bibliotekas, kurių reikia objekto serializavimo 

programai Java kalboje aprašyti. 
5. Išvardinkite pagrindines bibliotekas, kurių reikia objekto serializavimo 

programai C# kalboje aprašyti. 
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 Pratimai ir užduotys 

1. Papildykite langų ir grafikos skyriuje sukurtos piešimo programos kodą 
taip, kad būtų galima failuose išsaugoti programa sukurtus objektus bei 
eksportuoti juos į paveikslo .jpg ir .png formatus. 

2. Papildykite skaičiuotuvo programą papildomomis funkcijomis, kurios iš-
saugotų atliktų veiksmų seką faile. 

 Skyriaus apibendrinimas 

Šiame skyriuje glaustai aptariami bendrieji failų panaudojimo programa-
vime principai. Didžiausias dėmesys skiriamas objektų išsaugojimui failuose ir 
vadinamajam serializavimo procesui. Skyriuje labiausiai akcentuojama programų 
realizacija Java ir C# programavimo kalbomis. 
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 Pratimai ir užduotys 

1. Papildykite langų ir grafikos skyriuje sukurtos piešimo programos kodą 
taip, kad būtų galima failuose išsaugoti programa sukurtus objektus bei 
eksportuoti juos į paveikslo .jpg ir .png formatus. 

2. Papildykite skaičiuotuvo programą papildomomis funkcijomis, kurios iš-
saugotų atliktų veiksmų seką faile. 

 Skyriaus apibendrinimas 

Šiame skyriuje glaustai aptariami bendrieji failų panaudojimo programa-
vime principai. Didžiausias dėmesys skiriamas objektų išsaugojimui failuose ir 
vadinamajam serializavimo procesui. Skyriuje labiausiai akcentuojama programų 
realizacija Java ir C# programavimo kalbomis. 

VIII. PROGRAMAVIMO PRIEMONĖS 
IR ĮRANKIAI 

Šiuolaikinis programavimo procesas sunkiai įsivaizduojamas be progra-
mavimo įrankių. Be to, beveik neįmanoma viso funkcionalumo sutalpinti vienoje 
programoje. Todėl yra kuriamos priemonės, lanksčiai integruojančios skirtingus 
įrankius į vieningai veikiančią sistemą. Tokios iš daugelio modulių susidedančios 
sistemos yra vadinamos integruotomis programavimo aplinkomis (angl. Integrated 
Development Environment, IDE). Viena iš populiariausių atviro kodo nemokamų 
programavimo aplinkų yra Eclipse IDE. Šiame skyriuje daugiausiai dėmesio ir 
skirsime būtent Eclipse programinei įrangai. Tai nereiškia, kad kitos sistemos yra 
blogos ar netinkamos. Vietoje Eclipse aplinkos kuo puikiausiai galima naudoti 
Oracle NetBeans, JetBrains IntelliJ, Microsoft Visual Studio ar bet kokią kitą pro-
gramavimo aplinką. Tačiau Eclipse yra labai tinkama priemonė siekiant pade-
monstruoti skirtingus programavimo įrankius, veikiančius vienoje aplinkoje. 
Eclipse Foundation organizacija išlieka labai atvira, turi daug narių iš programuo-
tojų ir mokslininkų bendruomenių, todėl šiai sistemai yra prieinama gausybė ne-
mokamų programinės įrangos kūrimo įskiepių ir programavimo bibliotekų. Ir nors 
Eclipse yra labiausiai žinoma kaip Java programavimo kalbos aplinka, ji kuo pui-
kiausiai gali būti naudojama programuojant ir C/C++ bei kitomis (COLBOL, PHP, 
AspectJ) programavimo kalbomis. 

Kadangi be Java programavimo kalbos mums labai svarbios ir C bei C++ 
programavimo kalbos, išsiaiškinsime, kaip teisingai paruošti Eclipse būtent joms. 
Java programavimo kalbai papildomai nieko konfigūruoti nereikia. Eclipse konfi-
gūravimas C++ (Windows aplinkoje) apima toliau pateikiamus žingsnius. 

1. Parsisiųsti ir įdiegti Eclipse IDE for C/C++ Developers iš 
http://www.eclipse.org/downloads/. 

2. Parsisiųsti ir įdiegti vieną iš nemokamų MinGW 
(http://www.mingw.org/), Cygwin (http://cygwin.com), arba naudoti 
Microsoft ar bet kokį kitą kompiliatorių. 

3. Pridėti įdiegto kompiliatoriaus (šiuo atveju MinGW) nuorodą 
C:\MinGW\bin į Path sistemos kintamąjį: Control Panel » System » 
Advanced » Environment Variables. 
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Svarbu atsiminti, kad šiame kintamajame yra saugomos ir kitos nuorodos. 
Jokiu būdu negalima jų ištrinti. (85 pav.) 

 
85 pav. Operacinės sistemos kintamųjų programos langas 

Teisingai sukonfigūravęs kompiliatorių Eclipse programavimo aplinkoje, 
kurdamas naują projektą vartotojas galės pasirinkti, kaip kompiliuoti programą 
(86 pav.). 
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86 pav. Naujo C++ programos projekto sukūrimo langas 

Grįždami prie pačios Eclipse programavimo aplinkos, toliau pateikiamus 
pavyzdžius nagrinėsime Java programavimo kalba. Visoms kitoms kalboms pro-
gramavimo įrankiai veikia labai panašiai. C++ kalbos skirtumas iš esmės tik toks, 
kad prieš paleidžiant C++ programas, jas reikia sukompiliuoti. Java kalbos virtuali 
mašina programas kompiliuoja paleidimo metu. 

Prieš pradedant naudotis Eclipse programine įranga, reikia susipažinti su 
pagrindiniais šios sistemos konceptais (kurių nežinant Eclipse gali pasirodyti sudė-
tinga). Iš tiesų pakanka suvokti 5 pagrindinius Eclipse sistemos elementus (angl. 
workspace, workbench, project, plug-ins, wizards) ir galima pradėti dirbti. 

Darbinis katalogas (angl. workspace). Darbinis katalogas – vieta diske, 
kur yra saugomi kuriami projektai. Šiame kataloge taip pat saugomi kai kurie su 
kuriamais projektais susiję nustatymai. Jei reikia, galima turėti kelis darbinius kata-
logus ir  persijungti nuo vieno prie kito. 
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Programos darbo langas (angl. workbench). Programos darbo langas 
yra tai, ką mes matome, kai pirmą kartą įjungiame sistemą. Iš esmės tai yra įran-
kiai, kurie vienaip ar kitaip užtikrina kuriamų projektų valdymą. Programavimui 
skirti įrankiai dažniausiai yra realizuojami kaip įskiepiai (angl. plug-ins). Progra-
mos darbo langas turi keletą skirtingų konfigūracijų, susidedančių iš kodo redakto-
rių ir įrankių langų (angl. editors and views). Šios konfigūracijos vadinamos 
perspektyvomis (angl. perspectives). Pavyzdžiui, Java programavimo perspektyva 
apima tokius komponentus (87 pav.): paketų langą (angl. package Explorer view), 
pranešimų langą (angl. console messages view), Java redaktorių (angl. Java editor) 
ir kitus pagalbinius langus, tokius kaip užduočių sąrašo ir bendro plano langai 
(angl. task list view, outline view). 

 
87 pav. Java programų kūrimo perspektyvos vaizdas Eclipse programoje 

Labai panaši ir C/C++ programavimo perspektyva, kuri apima tokius 
komponentus (88 pav.): paketų langą (angl. package Explorer view), pranešimų 
langą (angl. console messages view), C/C++ redaktorių (angl. C/C++ editor) ir 
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87 pav. Java programų kūrimo perspektyvos vaizdas Eclipse programoje 

Labai panaši ir C/C++ programavimo perspektyva, kuri apima tokius 
komponentus (88 pav.): paketų langą (angl. package Explorer view), pranešimų 
langą (angl. console messages view), C/C++ redaktorių (angl. C/C++ editor) ir 

kitus pagalbinius langus, tokius kaip bendro plano ir paieškos langai (angl. task list 
view, outline view). 

 
88 pav. C/C++ programų kūrimo perspektyvos vaizdas Eclipse programoje 

Kitos perspektyvos tarpusavyje gali skirtis įrankių skaičiumi, mygtukais, 
gali ir neturėti kodo redaktoriaus. Perspektyvų įrankių rinkinį galima modifikuoti 
atsižvelgiant į programuotojo asmeninius poreikius. Taip pat galima perjungti Ec-
lipse programos režimą iš vienos perspektyvos į kitą. 

Projektai (angl. projects). Projektas Eclipse aplinkoje – failų, kurie reika-
lingi kuriamai programai, rinkinys. Pagal tai, kokio tipo programa kuriama, projek-
tuose skiriasi standartinių failų rinkinys. Eclipse aplinkoje skirtingų tipų projektai 
gali egzistuoti šalia vienas kito. Persijungiant nuo vieno projekto tipo prie kito Ec-
lipse paprastai pasiūlo perjungti ir programos perspektyvą, jei tokia yra numatyta. 

Įskiepiai (angl. plug-ins). Įskiepiai – programos ir įrankiai, kuriuos gali-
ma įdiegti ir naudoti Eclipse aplinkoje. Pavyzdžiui, Java programų kūrimo įrankiai 
(angl. Java Development Tools, JDT) yra įskiepis. Kadangi tai labai didelė, sudė-



Žilvinas Vaira • PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO TECHNOLOGIJOS

216

tinė programų sistema, būtų klaidinga manyti, kad įskiepiai Eclipse aplinkoje tėra 
papildomos programėlės. Jie atstovauja ir gana didelėms bei svarbioms šios siste-
mos dalims. 

Programų „vedliai“ (angl. wizards). Labai dažnai įvairių įrankių funk-
cionalumui užtikrinti Eclipse aplinkoje naudojami programų „vedliai“. Pavyzdžiui, 
norint sukurti naują failą programoje atsidarys langas, kuriame galima bus pasi-
rinkti norimo tipo failo sukūrimo „vedlį“ (89 pav.). 

 
89 pav. Programos „vedlių“ pasirinkimo langas Eclipse aplinkoje 

Įdiegiant Eclipse programinę įrangą (Java programoms kurti) užtenka ži-
noti toliau pateikiamus bendruosius principus. 
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Programų „vedliai“ (angl. wizards). Labai dažnai įvairių įrankių funk-
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norint sukurti naują failą programoje atsidarys langas, kuriame galima bus pasi-
rinkti norimo tipo failo sukūrimo „vedlį“ (89 pav.). 

 
89 pav. Programos „vedlių“ pasirinkimo langas Eclipse aplinkoje 

Įdiegiant Eclipse programinę įrangą (Java programoms kurti) užtenka ži-
noti toliau pateikiamus bendruosius principus. 

 Prieš diegiant Eclipse būtina įsitikinti, ar operacinėje sistemoje 
jau įdiegta Java virtuali mašina JRE (angl. Java Runtime Envi-
ronment, JRE). Tai padaryti galima komandinėje eilutėje įvedus 
komandą java version. Jei versija yra netinkama arba JRE nėra 
įdiegta, būtina parsisiųsti ir įdiegti šią programinę įrangą 
(http://www.java.com). 

 Toliau reikia tiesiog išsirinkti ir parsisiųsti reikiamos sudėties 
Eclipse versiją iš http://www.eclipse.org/ puslapio, išarchyvuoti 
ir paleisti Eclipse programą (jei tai Windows operacinė sistema, 
turėsime eclipse.exe). 

Tai ir yra pagrindiniai, gana paprasti įdiegimo žingsniai. Paleidus progra-
mą, Eclipse sistema pasiūlys pasirinkti darbinį katalogą (90 pav.). 

 
90 pav. Darbinio katalogo pasirinkimo langas 

Pasirinkus darbinį katalogą, Eclipse sistema atidarys pasveikinimo langą, 
kurį išjungus galima iškart pradėti dirbti su sistema (91 pav.). 
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91 pav. Eclipse aplinkos pasveikinimo langas 

 Savikontrolės klausimai 

1. Išvardinkite pagrindinius Eclipse programavimo aplinkos elementų kon-
ceptus. 

2. Paaiškinkite Eclipse programavimo aplinkos įdiegimo eigą. 
3. Kokias dar žinote programavimo aplinkas? 

 Skyriaus apibendrinimas 

Šiame skyriuje aptariami šiuolaikiniai programų kūrimo įrankiai ir prie-
monės. Didžiausias dėmesys skiriamas Eclipse programavimo aplinkai. Detalizuo-
jama Eclipse aplinkos struktūra ir pagrindiniai darbo principai. 
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TERMINŲ IR SĄVOKŲ ŽODYNAS 
A 

Abstrãkcija – koncentravimasis į savybes, kurios yra bendros daugeliui objektų, ir 
skirtumų tarp jų ignoravimas. 

Agregãvimas – nusako ryšį tarp objektų, kai vienas objektas susideda iš kitų. Ry-
šys paprastai yra vaizduojamas tarp objektus aprašančių klasių. 

Architektūr̃iniai sti ̀liai arba šablònai – abstraktus gerųjų praktikų, kurios buvo iš-
bandytos ir testuotos skirtingose sistemose ir aplinkose, aprašas.  

Argumeñtas – konkreti reikšmė, kuri yra perduodama metodui jo kvietimo metu. Per-
duodamos reikšmės tipas turi būti suderinamas su nurodyto parametro tipu. 

Atribùtas – kintamasis, kuriame saugomi objekto vidiniai duomenys. 

B 
Bendrõs saugỹklos architektūrà (angl. repository architecture) – programų siste-

mų architektūrinis stilius, nusakantis, kaip tarpusavyje sąveikaujantys komponentai gali 
dalintis bendrais duomenimis. Programų sistemos, kurioms reikalingi dideli duomenų kie-
kiai, yra projektuojamos taip, kad galėtų naudotis ta pačia duomenų baze arba duome-
nų saugykla. 

Binãrinis mẽdis – medžio tipo duomenų struktūra, turinti tik dvi atšakas („vai-
kus“). 

D 
Deklaratyvùsis programãvimas – programavimo paradigma, kurioje kodas yra ra-

šomas deklaratyviais sakiniais, nevykdomais nuosekliai. 
Dė̃klas – tokia duomenų struktūra, kurioje elementai saugomi vadovaujantis prin-

cipu, teigiančiu, jog paskutinis į elementų rinkinį įdėtas elementas visuomet išima-
mas pirmas. 

Dialògo lángas – toks langas, kuris yra rodomas kito lango kontekste. 
Dinãminis atribùtas – reiškia, kad kiekvienas kintamasis yra prieinamas per nuorodą 

į objektą. Kiekviename objekte tokie kintamieji turės skirtingas reikšmes. 

E 
Eilė ̃– tokia duomenų struktūra, kurioje elementai saugomi vadovaujantis principu, 

teigiančiu, kad pirmas patekęs į eilę turi pirmas iš jos išeiti.  

F 
Fùnkcinis programãvimas – paradigma, kurioje programa griežtai susideda tik iš 

funkcijų. Pagrindinė programa taip pat yra suprantama kaip funkcija, kuri gauna pradinius 
programos duomenis kaip argumentus ir grąžina juos kaip programos vykdymo rezultatą. 

I 
Imperatyvùsis programãvimas – tokia paradigma, kurioje programuojama naudo-

jant būsenas ir jas modifikuojančias komandas. 
Inkapsuliãcija (informãcijos slėpi ̀mas) – programavimo kalbos taisyklių galimybė 

uždrausti duomenų prieinamumą lokalioms procedūroms.  
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Inkremeñtinis mòdelis – programų gyvavimo ciklo modelis, kuriame vienu metu 
vykdomos trys pagrindinės veiklos: specifikavimas, kūrimas ir vertinimas. Programų siste-
ma yra kuriama realizuojant keletą sistemos versijų. Kiekviena nauja versija gaunama papil-
džius senąją nauju funkcionalumu. 

Išorìnė dokumentãcija – dokumentacija, kuri yra laikoma atskirai nuo kodo. 

Į 
Į́vykių val ̃doma architektūrà (angl. event-driven architecture) – programų sistemų 

architektūrinis stilius, nusakantis projektuojamą programų sistemą kaip įvykių ir juos apdo-
rojančių veiksmų visumą. 

K 
Klãsė – šablonas, pagal kurį yra kuriamas objektas. 
Klieñto sèrverio architektūrà (angl. client-server architecture) – programų sistemų 

architektūrinis stilius, nusakantis labai dažnai naudojamą išskirstytų sistemų darbo organiza-
vimą. Sistema, kuri naudoja šį šabloną, yra projektuojama kaip susijusių paslaugų ar serverių 
rinkinys ir klientai, kurie naudojasi paslaugomis. 

Komentãrai – tekstas, kuriuo galima suprantama kalba nusakyti, kas yra parašyta 
programos kode. 

Komponeñtinis mòdelis – programų gyvavimo ciklo modelis, kuris remiasi tam tikru 
pakartotinai panaudojamų komponentų rinkiniu. Kuriant vientisą sistemą šie komponentai į ją 
integruojami, tad nereikia projektuoti visko nuo pat pradžių. 

Kompozìcija – nusako ryšį tarp objektų, kai vienas objektas susideda iš kitų, negalinčių 
gyvuoti savarankiškai. Tai yra griežtesnis kompozicijos ryšio variantas. 

Konkureñcinis programãvimas – kai viena programų sistema veikia kaip keletas 
vienu metu vykdomų veiklų. 

Kriõklio mòdelis – programų gyvavimo ciklo modelis, apimantis fundamentalias 
programų kūrimo proceso veiklas (specifikavimą, projektavimą, vertinimą ir evoliuciją) ir 
vaizduojantis jas kaip atskiras, viena po kitos vykdomas fazes. 

L 
Langai ̃ – programavime yra suprantami kaip ekrano dalys, kuriose pateikiami 

programos pranešimai, meniu ar kitokie programos manipuliavimo ar informaci-
niai komponentai.  

Lañksčiosios progrãmų sistèmų kūrìmo metòdikos – programų sistemų kūrimo 
metodikos, skirtos mažesniems projektams. Dažniausiai jos remiasi inkrementiniu ar kitais 
moderniais gyvavimo ciklo modeliais. 

Lòginis programãvimas – paradigma, kurioje naudojamos loginės programavimo 
kalbos. Jos apima konstrukcijas, kurios apibrėžia atominius ryšius tarp reikšmių, įvertinda-
mos faktus ir taisykles apie jas. Faktai ir taisyklės yra loginės išvados, gaunamos jungiant 
keletą pradinių sąlygų. 

M 
Maišõs lentẽlė – tokia duomenų struktūra, kurioje saugomas rodyklių į duomenis 

masyvas. Duomenys gali būti bet kokia vartotojo apibrėžta duomenų struktūra ar objektas. Jie 
turi susidėti iš trijų dalių: unikalaus rakto, reikšmės ir rodyklės. 
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Masỹvas – programavime suprantamas kaip vienas po kito surikiuotų vienodų 
elementų rinkinys, kuris ir atmintyje išlaiko tokią pačią struktūrą 

Mẽdis – duomenų struktūra, kurios kiekvienas elementas turi atšakas, rodančias į 
dukterinius elementus („vaikus“). 

Metòdas – kodas, realizuojantis objekto elgseną. 
MVC (angl. Model-View-Controler) šablònas – architektūrinis stilius arba šablo-

nas, kuriame yra atskiriami duomenys, jų vaizdavimas ir vartotojo sąveika su jais. Dažnai 
naudojamas daugelyje internetinių sistemų kliento ir serverio sąveikai realizuoti. 

N 
Nuoseklùsis programãvimas – kai programos kodas yra vykdomas nuosekliai, 

t. y., tuo pačiu metu vykdoma tik viena instrukcija. Kita instrukcija vykdoma tuomet, kai yra 
sutinkama kode. 

O 
Objèktas – statybinis objektinės sistemos blokas. Objektai apibrėžiami naudojant 

duomenis (atributus) ir elgseną (metodus ir operacijas). 
Objèktinė sistemà – tarpusavyje sąveikaujančių objektų rinkinys (Weisfeld M., 

2008). 
Objèktinis programãvimas – paradigma, apibūdinama kaip programavimas naudo-

jant objektus, pranešimus ir objektų hierarchijas. Objektinis programavimas sujungia duo-
menis ir operacijas į bendrus modulius, vadinamus objektais. 

Objèktų serializãvimas (angl. object serialization) – procesas, skirtas objektams 
failuose saugoti. 

Operãcija – taip vadinamas metodas, kai kalbame apie sąsają (išorinę klasės 
struktūrą). 

P 
Pakartótinis panaudójimas – galimybė pasinaudoti egzistuojančiais tipais, užuot 

kūrus naują kodą. 
Paralèlinis programãvimas – konkurencinio programavimo pogrupis, kuriame 

programa veikia keliuose skirtinguose fiziniuose procesoriuose. 
Parãmetras – nurodomas metodo apraše ir nusako pavadinimą ir tipą, kurie turės 

būti naudojami kviečiant metodą.  
Paveldėj́imas – mechanizmas, kuriuo remiantis klasės paveldi savybes iš tėvinių 

klasių. Paveldėjimą nusako apibendrinimo („tėvas“) ir specializacijos („vaikas“) ryšiai. 
Pérkrovimas – mechanizmas, kurį pritaikius galima aprašyti kelis metodus su vie-

nodais pavadinimais, skirtus skirtingo kiekio ar skirtingų tipų parametrams apdoroti. 
Procedūri ̀nis programãvimas – imperatyvusis programavimas, kuriame naudo-

jamos paprogramės. 
Programãvimo paradigmà – yra susijusi su bendra taisykle panašioms proble-

moms spręsti ir su tuo, kad kuriasi jos naudotojų bendruomenės ir ja paremtos programavi-
mo kalbos (Floyd R. W., 1979). 

Progrãmų gyvãvimo ci ̀klo mòdelis – supaprastintas programų kūrimo proceso 
vaizdavimas. 
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Progrãmų sistèmų kūri ̀mo metòdika – detaliai aprašo programų sistemos ar sis-
temų kūrimo procesą. Paprastai remiasi vienu iš programų sistemų kūrimo gyvavimo cik-
lo modelių. 

Progrãmų sistèmos architektūrà (angl. software architecture) – programavime su-
prantama kaip bendra sistemos struktūra. Architektūra nusako pagrindinius sistemos struktū-
rinius komponentus ir ryšius tarp jų, nusako sistemą kaip tarpusavyje sąveikaujančių 
komponentų visumą. 

Polimorfìzmas (kuris yra pasiekiamas objektinės paradigmos priemonėmis) – skir-
tingos elgsenos vykdymas naudojant tą pačią sąsają. 

R 
Rišlùs sąŕašas – duomenų struktūra, kuri, priešingai nei masyvas, neturi iš anksto 

apibrėžto elementų skaičiaus. Tai reiškia, kad jų skaičius auga su kiekvienu naujai pridė-
tu elementu. 

S 
Sluoksniúota architektūrà (angl. layered architecture) – programų sistemų ar-

chitektūrinis stilius, kuriame sistemos funkcionalumas yra išskaidomas į skirtingus 
sluoksnius. Kiekvienas viršutinis sluoksnis yra priklausomas nuo žemesnio sluoksnio 
funkcijų ir paslaugų. 

Stãtinis atribùtas – reiškia, kad toks kintamasis programoje bus tik vienas ir bus 
prieinamas kreipiantis į klasę.  

T 
Tradìcinės progrãmų sistèmų kūrìmo metòdikos – programų sistemų kūrimo metodi-

kos, kurios paprastai remiasi krioklio ar šiek tiek modifikuotais jo modeliais. 

V 
Vam̃zdžių ir fìltrų architektūrà (angl. pipe and filter architecture) – programų sis-

temų architektūrinis stilius, skirtas organizuoti programų sistemų, kuriose funkcinės trans-
formacijos apdoroja įeinančius ir generuoja išeinančius duomenis, vykdymą. Duomenys yra 
perduodami iš vieno transformacijos žingsnio kitam, transformacijos gali būti vykdomos 
nuosekliai arba lygiagrečiai. 

Vidi ̀nė dokumentãcija – tekstas, kuris yra paliekamas šalia kodo, įskaitant ir pa-
tį kodą.  

U 
UML (angl. Unified Modeling Language) modeliãvimo kalbà – programų siste-

moms projektuoti skirta grafinė modeliavimo kalba. 
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