
Анотація

Барабаш К.  О.   Розробка програмних додатків  із  використанням об’єктно-

орієнтованого підходу програмування.

Курсова робота із дисципліни «Об’єктно-орієнтованогопрограмування»

присвячена у розробці програми на мові програмування С++ з використанням

об’єкно-орієнтованого  програмування.   Створенна  програма  включає  такі

розділи: робота з класами, файлами, обробка числової інформації, алгоритми

обробки  даних,  використання  віртуальних  функцій,  абстрактних  класів  і

поліморфних об’єктів, стандарної бібліотеки С. Під час роботи над проектом

метою було закріплення і поглиблення знань отриманих при вивченні ООП та

мови програмування С++, а також отримання  практичні навики створення

програм   з використанням об’єктно-орієнтованого підходу із використанням

сучасного середовища розробки програмних додатків Microsoft Visual Studio

2013.  Під  час  написання  программного  додатку,  виконувались  такі  дії:

постановка завдання, специфікація вимог, проектування, реалізація.

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

розділів, висновків, списку використаної літератури  і 1 додатка. Загальний

обсяг курсової роботи становить 59 сторінки, основного тексту(без додатків)-

36 сторінок, ілюстрацій -15, таблиць -30.



Annotation

Barabash  K.O. Development of software applications using object-oriented

programming approach.

Coursework  the  discipline  of  "Object-oriyentovanohoprohramuvannya"  is

devoted  to  developing  the  program in  the  programming  language  C  ++  using

ob'yekno-oriented programming. Creation of the program includes the following

sections:  work  with  classes,  files,  numerical  information  processing,  data

processing algorithms, using virtual functions,  abstract  classes and polymorphic

objects Standart C library When working on a project aimed to consolidate and

deepen the knowledge obtained in the study PLO and the programming language C

++,  as  well  as  getting  practical  skills  to  create  programs using object-oriented

approach using modern software applications development environment Microsoft

Visual  Studio  2013.  During  the  writing  of  software  application  performed  the

following: problem definition, specification requirements, design, implementation.

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

three chapters,  conclusions, list of references and 1 annex. The total amount of

course work is 59 pages of main text (no attachments) - 36 pages, illustrations, -15,

-30 tables


