
Анотація

Попов  Д.О.  Розробка  програмних  додатків  із  використанням  об’єктно-
орієнтованого  програмування.  Курсова  робота  із  дисципліни  «Об’єктно-
орієнтоване  програмування»  присвячена  питанню  закріпленню  и  поглибленню
знань, набутих при вивченні зазначеної дисципліні, а саме створення програмного
додатку, використовуючи  об’єктно-орієнтований підхід.  В  курсовій  роботі  було
виконано визначення класів та програмування меню користувача (ієрархія класів:
абстрактний  клас  –  «корабель»;  класи-нащадки  –  «пароплав»,  «парусник»),
створення об’єктів та використання контейнерів (тип контейнера – однозв’язний
кільцевий  список).  Реалізована  можливість  збереження  об’єктів  у  файл  і  їх
завантаження  з  файлу, є  можливість  запиту  до  колекції  (запит  для  пошуку  –
«підрахувати  середню  водотоннажність  всіх  пароплавів»).  Також  програма
включає  в  собі  обробку  числової  інформації,  алгоритми  обробки  даних,
використання віртуальних функцій,  абстрактних класів і  поліморфних об’єктів,
стандартної бібліотеки С++.  

Структура і  обсяг  роботи. Курсова робота  складається із  вступу, трьох
розділів,  висновків,  списку  використаної  літератури  із  3  джерел  і  1  додатка  .
Загальний обсяг роботи становить 46 сторінки, основного тексту (без додатків) -
32 сторінок,  ілюстрацій – 18, таблиць – 21.



Annotation

Popov  D.  Development  of  software  applications  using  object-oriented
programming. Coursework of the discipline "Object-oriented programming" devoted to
the issue of the consolidation and deepening of knowledge gained in the study of this
discipline, namely the creation of software applications using object-oriented approach.
In the course work was performed defining classes and programming menus (hierarchy
of classes: abstract class - "ship", descendants-classes - "steamship", "sailfish"), create
objects and use containers (type of container – singly linked ring list). The possibility of
preservation to a file and load them from a file, it is possible to request a collection
(request for search - "count the average tonnage of ships"). The program also includes a
processing numerical information, data processing algorithms, using virtual functions,
abstract classes and polymorphic objects, the C ++ standard library.

The structure and volume of work. Coursework consists of an introduction,
three chapters, conclusions, list of references from 3 sources and 1 application. The total
volume of work is 46 pages, main text (excluding applications) - 32 pages, illustrations
- 18, tables - 21.


