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АНОТАЦІЯ
Курс є наступним після курсу "Вступ до програмування" і розглядає різні розділи
методів програмування: проектування і програмна реалізація динамічних структур даних;
проектування модулів і функцій загального призначення; технологія об'єктно-орієнтованого
програмування; методи сортування і пошуку даних; тестування і налагодження програм;
вступ до мови C++ і порівняння можливостей різних алгоритмічних мов (паскаль, C++).
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: проектування і застосування динамічних структур даних; зміст і можливості
технологій модульного і об'єктно-орієнтованого програмування; практичну і теоретичну
методику оцінювання складності алгоритмів і програм; методи сортування і пошуку даних та
оцінювання їх складності; процедури тестування і налагодження програм; вступ до мови С++
і порівняльну оцінку базових можливостей мови.
вміти: застосовувати динамічні структури даних до розв'язування задач; проектувати
модулі і функції загального призначення; проектувати класи і використовувати технологію
об'єктно-орієнтованого програмування; оцінювати складність алгоритмів і програм;
застосовувати методи сортування і пошуку даних; складати тести для перевірки програм;
застосовувати системні і програмовані методи налагодження програм; оцінювати окремі
можливості другої алгоритмічної мови (С++).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Динамічні структури даних і їх програмування і застосування. Однонапрямлені
списки. Двонапрямлені списки. Стеки та черги. Операції над ними. Принципи роботи стеків
і черг. Організація стеків і черг на основі однонапрямленого списку. Задачі на використання
стеків і черг. Двійкові дерева. Операції над ними. Принципи будови двійкових дерев і
програмування на основі динамічних структур. Операції для роботи з деревами.
2. Технології модульного і об'єктно-орієнтованого програмування. Модульне
програмування. Структура модуля. Декларативні і функціональні модулі. Призначення
модуля як спосіб організації програми. Розділи модуля і їх використання. Проектування
модуля. Зв'язок модуля з основною програмою. Об'єктно-орієнтоване програмування.
Класи, поля, методи. Базовий принцип будови об'єкта. Клас як спосіб визначення об'єкта.
Правила визначення класу. Розділи класу. Поля і методи. Конструктори і деструктори класів,
перевантаження конструкторів. Успадковування, віртуальні методи, поліморфізм. Принцип
успадковування об'єктів як метод програмування задач. Дочірні класи та правила їх будови.
Віртуальні методи та їх поведінка. Поліморфізм як наслідок віртуальних методів. Ієрархія
класів.
3. Оцінка складності алгоритмів, сортування і пошук даних. Зміст складності
алгоритму і необхідність оцінювання складності. Практичний і теоретичний способи
оцінювання складності. Організація практичного способу оцінювання. Теоретичне
оцінювання складності. Сортування даних вибором, злиттям. Аналіз методів і оцінка
складності. Алгоритм швидкого сортування даних. Програмна реалізація методу. Пошук
даних. Хеш-таблиці та операції над нею. Постановка задачі пошуку даних. Пошук в
несортованих і сортованих масивах, пошук на основі ключа, оцінка складності алгоритмів
пошуку, схема програмної реалізації.
4. Тестування і налагодження програм. Типи тестів та їх побудова. Постановка задачі
тестування. Тестування як етап реалізації проекту. Зв'язок тестування з налагодженням. Види
тестів: змістовний, аналітичний, алгоритмічний. Основні прийоми налагодження програм.
Налагодження як етап розробки програмного проекту. Програмовані і системні засоби
налагодження програми. Характеристика системних засобів налагодження. Прийоми
налагодження.
5. Друга алгоритмічна мова: вступ до мови С++. Структура програми на C++.
Оператори, функції. Принципи будови мови C++. Загальні можливості мови C++. Головна
функція, файли #include. Основні операції і оператори мови. Поняття про стандартні функції.
Особливості виконання окремих операцій. Типи даних C++. Логічні операції, оператор if.
Скалярні типи даних мови C++ та їх зображення в пам'яті. Арифметичні, логічні, літерні
дані. Операції для різних типів даних. Задачі для лінійних алгоритмів. Масиви, рядки,
структури. Динамічна пам'ять. Визначення масивів (векторів) в C++. Особливості
визначення та ініціалізації масивів. Індексування. Поняття про текстові масиви і текстові
рядки, способи опрацювання текстів. Структури struct, визначення і використання.
Перелічення enum. Вступ до використання динамічної пам'яті і вказівників. Виділення і
звільнення пам'яті. Побудова циклів в C++. Вкладені цикли. Типи операторів циклу мови
C++. Можливості операторів циклу. Приклади задач і програмної реалізації на використання
операторів циклу. Цикли опрацювання скалярних даних. Цикли для опрацювання масивів.
Порівняння особливостей програмування задач для масивів мовами Паскаль і C++.
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