
АНОТАЦІЯ

Конюх А.А. Розробка програмних додатків із використанням об’єктно-

орієнтованого підходу програмування.

Курсова  робота  із  дисципліни  «Об’єктно-орієнтованого

програмування»  присвячена  питанню  проектування  програмного

забезпечення,  який може слугувати  контейнером для збереження списку

виробів,  котрий включе визначення їх виробника,  ціни, ваги і  габаритів,

для деталей –матеріал і функціональність, а для вузла– надійніть і гарантія,

а  також  компоненти(  інший  вузол,  деталі).  В  курсовій  роботі   було

визначено  і’эрархію класів(  абстрактний  клас  –  виріб,  класи-нащадки  –

деталь  ,  вузол) та  програмування  меню  користувача;  був  створенний

контейнер для зберігання даних, а саме  двозв’язниий список, а також були

розроблені методи для запису та зчитування колекції продуктів з файлу, а

також було виконано основне завдання при виконанні запиту, виводилося

кількість деталів, що входили в заданий вузол.  

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох

розділів, висновків, списку використаної літератури із 3 джерел і 1 додатку.

Загальний обсяг курсової роботи становить 66 сторінки, основного тексту

(без додатків)  22,  ілюстрацій 24 , таблиць-32.



Annotation

Koniuh A.A Development programming  applications using object-oriented

approach.

          Course work  of the subject "Object-oriented programming" is to the design

of  software  that  can  serve  as  a  container  to  store  the  list  of  products,  which

includes the definition of manufacturer, price, weight and dimensions, for details

-Material and functionality, and to guarantee reliable and vuzla- and components

(peer,  details).In  the  course  work  was  defined class  hierarchy(abstract  class  -

product descendants-classes - detail, node), to create a container for storing data

such  as  ring  doubly-linked list,  and  were  developed  methods  for  writing  and

reading from a file collection productsand was made the main task at the request,

displayed  the  number  of  parts that  were a  given node. 

            The structure and volume of work. Coursework consists of an introduction,

three  chapters,  conclusions,  list  of  references  and  sources  of  3  1  application.

The total amount of course work is  66 pages, of main text (no attachments)-44,

illustrations,-24,  tables- 32.


