
Анотація

Кулешов  В.  О  Розробка  програмних  додатків  із  використанням

об’єктно-орієнтованого підходу програмування.

Курсова робота із дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

присвячена  питанню  створення  ієрархії  класів,  вивчення  та  застосування

поліморфізму,  розробки  контейнеру  для  зберігання  даних  об’єктів,  що

створюються користувачем. В курсовій роботі було розроблено визначення

класів  та  виконано  програмування  меню  користувача  (ієрархія  класів

програми: абстрактний клас – друкарське видання, класи-нащадки – художня

книга, підручник), створено об’єкти та використано контейнер (типу стек),

збережено об’єкти у файл та виконано пошук (запит для пошуку – знайти

кількість підручників по заданій темі).

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

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

Загальний обсяг  курсової  роботи  становить  58 сторінок,  основного тексту

(без додатків) – 41 сторінок, ілюстрацій – 24, таблиць – 29.



Анотация

Кулешов  В.  В  Разработка  приложений  с  использованием  объектно-

ориентированного подхода программирования.

Курсовая  работа  по  дисциплине  «Объектно-ориентированное

программирование» посвящена вопросу создания иерархии классов, изучения

и применения полиморфизма, разработки контейнера для хранения данных

объектов,  создаваемых  пользователем.  В  курсовой  работе  был  разработан

определения  классов  и  выполнено  программирование  меню  пользователя

(иерархия  классов  программы:  абстрактный  класс  -  печатное  издание,

классы-потомки  -  художественная  книга,  учебник),  созданы  объекты  и

использовано контейнер (типа стек), сохранено объекты в файл и выполнен

поиск (запрос поиска - найти количество учебников по заданной теме).

Структура и объем работы. Курсовая работа состоит из введения, трех

глав,  заключения,  списка использованной литературы из  3 источников и  1

приложения.  Общий  объем  курсовой  работы  составляет  58  страниц

основного текста (без приложений) - 41 страниц, иллюстраций - 24, таблиц -

29.



Аnnotation

Kuleshov in application development using object-oriented programming.

Term paper on the subject "Object-Oriented Programming" is dedicated to

the establishment of a hierarchy of classes, study and application of polymorphism,

the development of the container for storing data objects created by the user. The

course work was developed class definitions and program the user menu (class

hierarchy of the program: an abstract class - printed edition, descendant classes -

art books, textbooks), create an object and use a container (such as a stack), to save

the object to a file and search (request Search - find the number of books on a

given topic).

The  structure  and  volume  of  work. Coursework  consists  of  an

introduction,  three  chapters,  conclusion,  list  of  literature  sources  and 3 from 1

application.  The total  amount  of  the  course  work is  58 pages  of  text  (without

attachments) - 41 pages of illustrations - 24 tables - 29.


