
Анотація

Станішевський  Д.С.  Розробка  програмних  додатків  із

використанням об’єктно-орієнтованого підходу програмування.
Курсова  робота  із  дисципліни  «Об’єктно-орієнтованого

програмування»  присвячена  питанню  розробки  програмного  додатку,

який  може  слугувати  контейнером  для  збереження  списку  кораблів,

котрий включає визначення їх типів, для пароплавів – водотоннажність,

потужності енергетичної установки, а для парусників – кількість щогл та

загальну  площу  парусів,  для  всіх  кораблів  є  можливість  додатково

визначити,  що  корабель  є  військовим,  або  має  на  борту  озброєння  і

записати  види та  кількість  цього озброєння.  Така  програма може бути

використана у портах та доках. В курсовій роботі була визначена ієрархія

класів   програмування:  абстрактний клас  –  корабель,  класи-нащадки  –

пароплав,  парусник  та  було  запрограмоване  меню  користувача.  Були

створені  об’єкти  та  розроблено  контейнер,  -  однозв’язний  кільцевий

список,  з  можливістю  збереження  у  файл  та  підрахунком  середньої

водотоннажності всіх пароплавів.
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  72  сторінки,

основного тексту (без додатків) – 51 сторінка, ілюстрацій – 33, таблиць –

37.

Аннотация



Станишевский  Д.С.  Разработка  приложений  с  использованием

объектно-ориентированного подхода программирования.
Курсовая  работа  по  дисциплине  «Объектно-ориентированного

программирования»  посвящена  вопросу  разработки  программного

приложения,  которое может служить контейнером для хранения списка

кораблей,  который  включает  определение  их  типов,  для  пароходов  -

водоизмещение, мощности энергетической установки, а для парусников -

количество  мачт  и  общую  площадь  парусов,  для  всех  кораблей  есть

возможность дополнительно определить, что корабль является военным,

или  имеет  на  борту  вооружение  и  записать  виды  и  количество  этого

вооружения. Такая программа может быть использована в портах и доках.

В курсовой работе была определена иерархия классов программирования:

абстрактный класс - корабль, классы-потомки - пароход, парусник и было

запрограммировано  меню  пользователя.  Были  созданы  объекты  и

разработаны  контейнер,  -  односвязный  кольцевой  список,  с

возможностью сохранения в файл и подсчетом среднего водоизмещения

всех пароходов.
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 72

страницы,  основного  текста  (без  приложений)  -  51  страница,

иллюстраций - 33, таблиц - 37.

Annotation



         Stanishevsky DS Development of software applications using object-oriented

programming approach.

         Coursework the discipline of "Object-oriented programming" is devoted to the

issue of development of software application that can serve as a container for storing

a list of ships that includes the definition of types for ships - displacement, power,

power plant, and for sailing - the number of masts and general Sail area, all ships

have the opportunity to define what is a military ship or has weapons on board and

record the types and quantity of weapons. This program can be used in ports and

docks. In the course work was defined class hierarchy programming: abstract class -

ship classes, descendants - ship, sailboat and was programmed menus. Objects were

created and developed container - simply connected annular list, with the ability to

save a file and calculating the average tonnage of ships.

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

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

amount  of  course  work  is  72  pages,  pages  of  main  text  (no  attachments)  –  51,

illustrations - 33 tables - 37.


