
Обектно-ориентирано програмиране на езика С#

Същност на Обектно-ориентираното програмиране (ООП)
Обектно-ориентираното програмиране предоставя мощно 
средство за моделиране на обектите от реалния свят и 
взаимоотношенията между тях, позволява добро структуриране 
на програмния код и улеснява неговото преизползване. 

Основни принципи на ООП
Трите основни принципа на ООП са капсулация на данните, 
наследяване и полиморфизъм. 

Капсулация на данните
Означава скриване на ненужните детайли за обектите и откриване 
към външния свят само на важните техни характеристики и 
свойства. Наследяване
Избягва повторното дефиниране на атрибути и операции на обекти 
и техни наследници и позволява създаването на йерархии от 
класове, моделиращи по естествен начин зависимости и 
съподчинености от реалността.

Полиморфизъм
Буквално означава приемането на различни форми от един обект. 
Полиморфизмът позволява извършване на едно действие по 
различен начин от различни обекти. 
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Основни понятия в ООП
Клас
Описание на множество от обекти, споделящи някакви общи 
свойства и операции, които могат да се извършват върху тях. 
Класът не съществува реално като физическа същност.
Обект
Всеки конкретен реален представител на даден клас. 
Инстанциране
Процес на създаване на обект от даден клас. Обектът, създаден 
при инстанциране на даден клас, се нарича инстанция на този 
клас.
Свойство (атрибут)
Всяка характеристика на обект от даден клас, която е видима за 
външния свят. 
Метод
Действие, което всички обекти от даден клас могат да извършват.
Интерфейс
Описание на съвкупност от действия, които даден обект може да 
извършва.
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Класовете в C# са основните единици, от които се състоят програмите.
Те моделират съвкупности от обекти в реалния свят чрез дефиниране
на техните характеристики (атрибути) и тяхното поведение във
формата на различни членове: член-данни (полета), член-функции
(методи), свойства, индексатори, събития, оператори, конструктори,
деструктори и вложени типове.

Нива на Видимост на членовете
Видимостта на членовете е ключов момент в разработването на 
йерархии от класове, тъй като основно правило в ООП е клиентът на 
класа да вижда само което му е необходимо и нищо повече. 
public - глобална видимост, членове с такова ниво на достъп могат да 
се достъпват от всеки тип.
protected internal – такива членове са видими от всички типове, 
дефинирани в асемблито, в което е дефиниран дадения тип данни, a 
също и от наследниците му.
internal – членове с такова ниво на достъп се достъпват от всички 
типове, дефинирани в асемблито, в което е дефиниран дадения.
protected – такива членове са видими само от наследниците на 
дадения тип
private - капсулирани членове, видими единствено в рамките на типа

Класове и обекти - I
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Декларация на класа (class declaration) – това е редът, с който
декларираме името на класа. 

Дефиниране на клас. Съдържание на класовете. 

{
Декларация на членовете на класа:
полета, свойства, методи.
}

[<access_modifier>] class <class_name> 

Тяло на класа – абстрактно описание на типа на данни, който той  
конструира, оградено с фигурни скоби – "{" и "}" . Класът винаги
трябва да има тяло. 

Класът съдържа описание-шаблон на типовете данни, които трябва да се 
съдържат във всеки един обект, явяващ се инстанция на класа. Обектът
(конкретния екземпляр от този клас) съдържа самите конкретни данни. Тези
данни дефинират моментното му състояние. Освен състоянието, в класа
също се описва и поведението на обектите му. Поведението се изразява в 
действията, които могат да бъдат извършвани от обектите. Средството на 
ООП, чрез което можем да описваме поведението на обектите от даден клас, 
е декларирането на методи в класа. 
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class Student Пример
{

private string mFirstName;  //член-променлива
private string mLastName; //член-променлива
private string mStudentId;   //член-променлива
private const double PI = 3.14159265358979; //член-константа
public Student(string aStudentId)     //конструктор
{mStudentId = aStudentId;}
public string FirstName //свойство
{

get {return mFirstName;}
set {mFirstName = value;}

}
public string StudentId //свойство
{

get {return mStudentId;}
}
public string StoreExamResult (string aSubject, double aGrade)
{ //тяло на метода  StoreExamResult }

}
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Член-данните (полетата) се дефинират в тялото на класа. Те са 
места, които са хранилища за данни. Там се пазят данните 
(стойностите), които отразяват състоянието на всяка конкретна
инстанция на класа (обект) и са нужни за работата на други видове 
членове на класа – методи, конструктори, индексатори, свойства –
моделиращи поведението на коя да е инстанция  (т.е. на всички
инстанции) на този клас. Съществуват и такива полета, наречени
статични, които са общи за всички инстанции (обекти). 

class Student
{

private string mFirstName; 
private string mLastName;  
private string mStudentId; 
private int mCourse = 1; 
private string mSpeciality; 
private Course[] mCoursesTaken;

string mRemarks = "(няма забележки)"; 
}

Член-данни  (Полета)
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[<modifiers>] <type> <field_name>; 

Деклариране на полета

<modifiers> - незадължителна част от декларацията на едно поле. 
Означава както модификатори за достъп (нива на видимост), така и 
други модификатори.
<type> - тип на полето. Той се указва задължително. Това може да 
бъде както примитивен тип (byte, short, char и т.н.) или масив, така
и някакъв клас, т.е. може да бъде произволен .NET тип от CTS или тип, 
дефиниран от потребителя.
<field_name> - име на полето (според правилата за именуване на 
идентификатори в C#). представлява идентификатор, т. е. 
последователност от unicode символи – главни и малки букви, цифри, -
(тире) и _(подчертаващо тире), незапочваща с цифра или тире.

Член-данни  (Полета)
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Забележка 1: Имената на полетата и въобще на членовете в .NET
Framework могат да бъдат идентични със съществуващи имена на
типове или пространства от имена. Могат да бъдат и запазени
думи, но само ако бъдат предшествани от @. Допуска се и
използването на нелатински букви в имената, но не се препоръчва.

Забележка 2 :При дефиницията на поле можем да му зададем
стойност, както в примера това е направено за mCourse и
mRemarks. Ако началната стойност бъде пропусната, на член-
променливата се задава стойност по подразбиране. За
референтните типове това е null, а за стойностните типове е 0 или
неин еквивалент (например false за boolean).

В .NET Framework всички членове и променливи се инициализират 
автоматично. 

Член-данни  (Полета)
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Полетата най-общо биват обикновени и константни.
Обикновените полета съхраняват променливи данни и затова често
се наричат член-променливи.
Константните полета съхраняват непроменящи се данни. Те биват
compile-time константи или run-time константи.

Дефиницията на compile-time константа е дефиницията на поле с 
добавена ключовата дума const. 

public class MathConstants
{

public const string PI_SYMBOL = "π";
public const double PI = 3.1415926535897932385;
public const double Е_NEPER = 2.7182818459045;

}
При декларирането им е задължително да се предостави
стойност, която не може да бъде променяна, а само прочетена.
Константите не съществуват като полета в типа, а само в сорс
кода и се заместват със стойността си по време на компилация.

Видове полета
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Дефиницията на run - time константа е дефиницията на поле с
добавена ключовата дума readonly.

run - time константите са реални полета в типа. Те приемат
стойност задължително при деклариране (или в конструктор
на класа, което compile-time константните не могат), защото след
това не може да им бъде присвоявана стойност и биха
останали с подразбиращата се. Поради тази причина те се
наричат още run-time константи, т. е. константи, които се
инициализират по време на изпълнение на програмата.

class ReadOnlyDemo
{

private readonly int mSize;
public ReadOnlyDemo(int aSize)
{
mSize = aSize; не може да се променя повече!
}

}
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Член – функции  (МЕТОДИ)

Методите (член-функции) дефинират операции за типа данни, в
който са дефинирани. Те могат да боравят с членовете на този
тип, независимо от степента им на видимост, да ги достъпват и
променят (освен compile-time константите или run - time
константите ).
В C# функции могат да бъдат дефинирани единствено като
членове на клас или структура, за разлика от други обектно-
ориентирани езици, където се използват глобални функции –
такива, които не са обвързани с конкретен тип и са общодостъпни.
Подобно на полетата, и методите могат да имат ниво на видимост,
като подразбиращото се е private, но е препоръчително да се
декларира изрично.

Забележка: В C# функции, които се достъпват без да е нужна
инстанция на даден клас, се дефинират като статични.
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Методите могат да приемат параметри и да връщат стойност. 
Параметрите имат тип, който може да бъде всеки валиден .NET 
тип. Върнатата стойност може да бъде също от всеки възможен 
тип, а може и да отсъства.

class MethodsDemo
{

public void SayHiGeorgi()
{SayHi("Гошо");}

private void SayHi(string aName) 
{
if (aName == null || aName == "" ) {return; }
Console.WriteLine("Здравей, {1}", aName);
}

public int Multiply(int x, int y)
{return x * y;}

}
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Декларация на метод

Декларирането на метод, представлява регистриране на 
метода в нашата програма. То става чрез следния синтаксис:

[<modifier>] <type> <method_name>([<param_list>])

<modifier> - незадължителна част от декларацията на един
метод. Означава модификатор за достъп (ниво на видимост),
например public или static.
<type> - тип на връщаната от метода стойност
<method_name> - име на метода
<param_list> - списък с параметри на метода (може да е празен
списък или да съдържа поредица от декларации на параметри).

Последователността, в която трябва да се поставят отделните
елементи от декларацията на метода е строго определена. Винаги
след незадължителния модификатор, на първо място е типът на
връщаната стойност <type>, следвана от името на метода
<method_name> и накрая списък с параметри <param_list>
ограден с кръгли скоби – "(" и ")".
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Методи с еднакви имена
Комбинацията от името, броя и типа на параметрите на метод се нарича 
сигнатура на метода. Ако два метода имат едно и също име, те 
задължително трябва да се различават по сигнатура. Типът на връщаната
стойност не е част от сигнатурата на метода. Следващият пример 
илюстрира дефинирането на три метода с еднакви имена, но с различна 
сигнатура. int Sum(int a, int b) 

{return a + b;}

int Sum(int a, int b, int c)
{return a + b + c;}

long Sum(long a, long b, long c) // да се избягва
{return a + b + c;}

Първите два метода се различават по броя на параметрите си, а 
вторият и третият – по типа им.

Забележка: Дефиниции като последните две е препоръчително да се 
избягват, тъй като не е очевидно кой метод ще бъде извикан при 
обръщение като int sumTest = sum(1,2,3). Компилаторът по никакъв начин 
не ни предупреждава за двусмислието. 
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Името на метода се използва при извикването му. Когато извикаме
(стартираме) даден метод, ние изписваме името му и евентуално подаваме
стойности на параметрите му (ако има такива).

Ето защо е добре, когато декларираме името на метода, да спазваме някои
полезни общоприети правила: 
- Името на методите трябва да започва с главна буква. 
- Трябва да се прилага правилото PascalCase, т.е. всяка нова дума, която се 
долепя като част от името на метода, трябва да започва с главна буква. 
- Имената на методите е препоръчително да бъдат съставени от глагол или 
от глагол и съществително име. 

Препоръчителни правила за именуване на метод
Конвенции на Microsoft. 

След като декларираме метода, следва да напишем неговата имплементация, 
т.е. кода, който ще се изпълни при извикването на метода и който реализира
неговата логика. Този код се поставя между фигурните скоби "{" и "}", които
следват непосредствено декларацията на метода, и се нарича Тяло на метода. 

Забележка: Метод НЕ може да бъде деклариран в тялото на 
друг метод. 
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Свойствата служат за по-добра защита на състоянието на
инстанциите на класа. Свойството (property) е елемент на
класовете, който е нещо средно между поле и метод и
представлява своеобразна конструкция – манипулатор на
данни (четене и модификация) в полетата на класа при
неговото инстанциране.
В някои езици за обектно-ориентирано програмиране, като С#,
Delphi / Free Pascal, Visual Basic, JavaScript, D, Python и др.,
свойствата са част от езика, т.е. за тях съществува специален
механизъм, чрез който се декларират и използват. Други
езици, като например Java, не подържат концепцията за
свойства и за целта програмистите, трябва да декларират
двойка методи (за четене и модификация на свойството), за да
реализират неговата функционалност.

Свойства (Properties) 

Създаването на свойство в програмирането става чрез 
деклариране на два метода – един за достъп (четене) и един за 

модификация (записване) на стойността на съответното свойство.
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Основната цел на свойствата е да осигуряват капсулация на 
състоянието на класа, в който са декларирани, т.е. да го защитят 
от попадане в невалидни състояния. Свойствата са членове на 
класовете, структурите и интерфейсите, които обикновено се 
използват за да контролират достъпа до полетата на типа, 
осъществявайки основния принцип на ООП - капсулацията. Те 
могат обаче да бъдат и статични.

Капсулация (encapsulation) наричаме скриването на физическото
представяне на данните в един клас така че, промяната на това
представяне впоследствие да не рефлектира върху останалите
класове, които използват този клас. Чрез синтаксиса на C#, това
се реализира като декларираме полета (физическото представяне
на данните) с възможно най-ограничено ниво на видимост (най-
често с модификатор private) и декларираме достъпът до тези
полета (четене и запис) да се осъществява единствено чрез 
специални методи за достъп (accessor methods).

Свойства – капсулация на достъпа до полетата
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Свойствата приличат на член-данните по това, че имат име, по-което се 
достъпват, и стойност от някакъв предварително определен тип. От гледна 
точка на синтаксиса за достъп до тях, свойствата изглеждат по същият 
начин както полетата. Разлика има в това, че свойствата съдържат код, 
подобен на тяло на метод, който се изпълнява при обръщение към тях.

Свойствата могат да имат два компонента за достъп (accessors):
•Код-аксесор за прочитане на стойност (get accessor)
•Код-аксесор за присвояване на стойност (set accessor)

Когато създаваме свойства можем да предоставим дефиниции на двата 
компонента, както и на само един от тях, но задължително трябва да е 
дефиниран поне единият. Според декларираните компоненти делим 
свойствата на три вида:
Свойства само за четене (read only) - такива, които дефинират само код за 
прочитане на стойността им.
Свойства за четене и писане (read and write) - когато имат и двата 
компонента.
Свойства само за писане (write only) - когато е предоставен само код за 
присвояване на стойност.

Прочитане и присвояване на стойност
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Едно свойство може да обслужва (капсулира, опакова) конкретно поле 
на типа, като прочита стойността му или му записва нова такава. 
Свойство може и да реализира по-сложна логика с абстракция на данни, 
извличането и съхранението на които би могло да бъде свързано със 
сложна обработка. Например може да се дефинира свойство  Age, което 
връща стойност след изчисления на разликата между текущата дата и 
рождената дата на човек.

Аспекти на употребата на свойства

Декларация на свойство

[<modifier>] <type> <property_name>
{ 

get { //код аксесор за прочитане на стойност}
set { //код аксесор за присвояване на стойност}

}

public string Name Пример
{

get { return vName;}
set { vName=value;}

}

В примера предполагаме, 
че в класа е дефинирано 
защитено поле vName от 
тип string, т.е.
private string vName;
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В C# вътрешен (nested) се нарича клас, който е деклариран вътре в
тялото на друг клас. Съответно, клас, който обвива вътрешен клас се
нарича външен клас (outer class).
Основните причини да се декларира един клас в друг са следните:
1. За по-добра организация на кода, когато работим с обекти от реалния
свят, между които има специална връзка и единият не може да
съществува без другия.
2. Скриване на даден клас в друг клас, така че вътрешният клас да не
бъде използван извън обвиващия го клас.

По принцип вътрешни класове се ползват рядко, тъй като те усложняват
структурата на кода и увеличават нивата на влагане.
Вътрешните класове се декларират по същия начин, както нормалните
класове, но се разполагат вътре в друг клас.

Вътрешни класове (nested classes) 

Ключовата дума this за един вътрешен клас, притежава връзка
единствено към вътрешния клас, но не и към външния. Полетата на
външния клас не могат да бъдат достъпвани използвайки
референцията this. Ако е необходимо полетата на външния клас да
бъдат достъпвани от вътрешния, трябва при създаването на
вътрешния клас да се подаде референция към външния клас.
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public class OuterClass Пример
{  private string name; 

private OuterClass(string name) 
{  this.name = name;} 

private class NestedClass
{   private string name; 

private OuterClass parent; 
public InnerClass (OuterClass parent, string name) 
{   this.parent = parent; 

this.name = name; 
} 

public void PrintNames() 
{ Console.WriteLine("Nested name: " + this.name); 

Console.WriteLine("Outer name: " + this.parent.name); 
} 

} 
public static void Main() 
{ OuterClass outerClass = new OuterClass("outer"); 

NestedClass nestedClass = new OuterClass.InnerClass(outerClass,"nested"); 
nestedClass.PrintNames();

} 
} 
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В примера външният клас OuterClass дефинира в себе си като член
класа NestedClass. Нестатичните методи на вътрешния клас имат
достъп както до собствената си инстанция this, така и до инстанцията
parent на външния клас (чрез синтаксиса this.parent, ако
референцията parent е добавена от програмиста). В примера при
създаването на вътрешния клас, на конструктора му се подава parent
референцията на външния клас .
Друг пример: Нека имаме клас за кола – Car. Всяка кола има двигател,
както и врати. За разлика от класът Door на вратите на колата обаче,
класът Engine на двигателя няма смисъл да бъде разглеждан като
елемент извън колата, тъй като без него, колата не може да работи, т.е.
имаме композиция на класове. class Car Пример

{   Door FrontRightDoor; 
Door FrontLeftDoor; 
Door RearRightDoor; 
Door RearLeftDoor; 
Engine engine; 
public Car() 
{ engine = new Engine(); 

engine.horsePower = 2000;
} 
public class Engine 
{ public int horsePower; } 

} 


