МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет № 4
Кафедра інформаційної безпеки

Об’єктно-орієнтоване програмування

ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни
підготовки бакалаврів
напрям підготовки 6.170102 - «Системи технічного захисту інформації»
Шифр за ОПП: ПН.ВС.06

м. Харків
2016 р.

2

Розроблено та внесено: Харківський національний університет внутрішніх
справ

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
26.12.2016
Протокол № 10

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково–методичної ради
з технічних дисциплін
Харківського національного
університету внутрішніх справ
12.12.2016
Протокол № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4
15.11.2016
Протокол № 12
____________________ Марков В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри
безпеки
14.11.2016

Протокол № 8

_______________________________

___________________

інформаційної

Сезонова І.К

Сезонова І.К.

Рецензенти:
Нефьодов Л.І., завідувач кафедри АКІТ ХНАДУ, д.т.н., професор
Гнусов Ю.В., завідувач кафедри кібербезпеки ХНУВС, к.т.н., доцент
Розробники: Ільге І.Г., - Харків: Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2016р.

© Ільге І.Г., . 2016
© Харківський національний університет внутрішніх справ

3

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Об’єктноорієнтоване програмування» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки «бакалавр» напряму підготовки 6.170102 - «Системи
технічного захисту інформації»
Предметом вивчення дисципліни є принципи об‘єктно-орієнтованого
моделювання і програмування, а також методи їх використання при розробленні
додатків.
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу
дисципліни є самостійна робота студентів з технічною літературою, та
сучасними програмними засобами розроблення програм.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1 Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування.
Тема № 2 Основи уніфікованої мови моделювання UML.
Тема № 3 Основи моделювання поведінки системи в UML.
Тема № 4 Моделювання класів в UML.
Тема № 5 Моделювання взаємодії та поведінки об’єктів в UML.
Тема № 6 Проектування архітектури програмної системи в UML.
Тема № 7 Введення до платформи Microsoft Net та мови C#.
Тема № 8 Реалізація головних концепцій об‘єктно-орієнтованого
програмування у мові C#.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.
Метою
навчальної
дисципліни
"Об’єктно-орієнтоване
програмування" є засвоєння необхідних знань з основ об‘єктно-орієнтованого
моделювання і програмування, а також формування твердих практичних
навичок щодо розроблення моделей програмних систем і програмних додатків з
використанням об‘єктно-орієнтованого підходу.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Об’єктноорієнтоване програмування" є вивчення технології об’єктно-орієнтованого
моделювання

з

використанням

уніфікованої

мови

UML

і

об’єктно-

орієнтованого програмування з використанням мови С++.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 проблематику курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування» і його
основних розділів, базові поняття і визначення;
 знати принципи ООП (інкапсуляція, спадкування, поліморфізм), як
оголошуються класи, створюються, ініціалізуються і руйнуються об'єкти
класів;
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 знати принципи моделювання поведінки програмної системи,
моделювання класів, взаємодії та поведінки об’єктів в UML
 види і призначення діаграм UML;
 відмінність між абстрактними і конкретними класами;
 ієрархію класів потоків введення-виведення.
 поняття об'єктно-орієнтованого аналізу, моделювання, проектування
та програмування;
 поняття класу та об‘єкта, співвідношення між ними;
мати уяву про:
 типи відношень між класами;
 порядок проектування класів;
 життєвий цикл об‘єктів;
 реалізацію
основних
концепцій
об‘єктно-орієнтованого
програмування у мові С#;
 способи розроблення моделей програмної системи в середовище
Rational Rose.
вміти:
 створювати функціональну модель програмної системи, моделі
класів, моделі взаємодії та поведінки об’єктів в нотації мови UML;

створювати класи і об’єкти;
 управляти доступом до даних і функцій;

ініціалізувати об’єкти за допомогою конструкторів;

використовувати
спадкування
і
віртуальні
функції
для
поліморфізму;

створювати, читати і записувати файли;

форматувати дані, що виводяться на екран;
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/2,5 кредита
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування
1.
Вступ до ООП. Поняття класу. Атрибути.
2.
Об’єкти. фундаментальні властивості об'єктно-орієнтованого
3.
Прості та складні програмні системи. Декомпозиція програмних
систем. Способи декомпозиції. Об’єктно-орієнтована декомпозиція.
4.
Поняття об’єкта. Характеристики об’єкта.
5.
Поняття класу. Співвідношення між класом та його об‘єктом.
Об’єктно-орієнтований аналіз та його мета.
6.
Поняття предметної області. Головні види вимог до програмної
системи. Об’єктно-орієнтоване проектування.
7.
Елементи архітектури додатку. Визначення класів предметної
області. Принципи проекту класів.
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8.
Об’єктно-орієнтоване програмування.
Принципи об’єктноорієнтованого підходу: абстракція, інкапсуляція, ієрархія, поліморфізм.
Тема № 2 Основи уніфікованої мови моделювання UML.
1. Загальна характеристика UML. Можливості специфікації, візуалізації,
конструювання і документування програмних систем. Концептуальна модель
UML.
2. Архітектурний базис UML. Базові поняття, якими оперує мова. Основні
сутності UML.
3. Відношення. Відношення залежності, асоціації, узагальнення та
реалізації.
4. Основні типи діаграм UML, їх призначення.
5. Представлення
моделі.
Представлення
прецедентів,
логічне
представлення, представлення процесів, представлення компонентів та
представлення розміщення.
Тема № 3 Основи моделювання поведінки системи в UML
1. Прецеденти використання системи. Актори. Межі системи.
2. Діаграма прецедентів (Use Case Diagrams).
3. Організація прецедентів. Типи відношень між прецедентами і акторами.
4. Створення прецедентів Case-засобом Rational Rose. Елементи
інтерфейсу Rational Rose.
5. Специфікації прецедентів. Структура шаблону специфікації за вимогами
Rational Unified Process.
6. Діаграми видів діяльності. Діяльність, переходи, елементи синхронізації,
рішення, доріжки.
7. Попередній архітектурний аналіз системи. Набор угод моделювання.
Реалізації. Ідентифікація головних абстракцій системи. Класи аналізу.
Тема № 4 Моделювання класів в UML.
1. Поняття класу і об’єкту. Зображення класу. Специфікація класу,
атрибути, операції. Кратність класу.
2. Асоціації між класами. Назва асоціації, роль полюса асоціації. Кратність
полюса. Самоасоціація. Асоційований клас.
3. Агрегація та композиція між класами. Приклади.
4. Узагальнення та залежності між класами. Відношення успадкування.
Суперкласи. Абстрактний клас. Залежності між класами.
5. Розширення UML для моделей класів програмування і бізнесу.
Стереотипи. Класи керування, класи-сутності та межові класи. Діаграма класів.
Тема № 5 Моделювання взаємодії та поведінки об’єктів в UML.
1.Взаємодія об’єктів. Повідомлення. Два типа діаграм взаємодії.
2. Діаграми послідовностей. Лінія життя, фокус керування, типи
повідомлень.
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3. Діаграми кооперацій. Рівні специфікації і прикладів. Мультиоб’єкти.
Стереотипи об’єктів на діаграми кооперації.
4. Технологія побудови діаграм взаємодії у Rational Rose.
5. Діаграми станів. Специфікація станів. Специфікація переходів.
Тема № 6 Проектування архітектури програмної системи в UML.
1.Фізична модель системи. Представлення компонентів. Представлення
розміщення.
2. Діаграми компонентів. Компоненти, інтерфейси і залежності між ними.
3. Діаграми розміщення. Типи вузлів.
Тема № 7. Введення до платформи Microsoft .Net та мови C#
1.
Платформа Microsoft .Net: історія розвитку, архітектура.
2.
засоби розробки додатків, компіляція та виконання програм,
бібліотека базових класів, система типізації.
3.
Загальні відомості про мову C#: особливості використання, алфавіт,
типи даних, порівняння типів-значень та типів-посилань, вбудовані типизначення, вбудовані типі-посилання.
4.
Одномірні та багатомірні масиви, операції, оператори, структура
програми, коментарі.
5.
Особливості використання функцій, механізми передачі параметрів,
простори імен, основи використання бібліотеки базових класів .Net.
6.
Культура програмування: вимоги до інтерфейсу користувача та
вихідного тексту програми.
Тема№ 8. Реалізація головних концепцій об‘єктно-орієнтованого
програмування у мові C#
1.
Особливості розробки програмних систем. Прості та складні
програмні системи. Ознаки складних програмних систем. Декомпозиція
програмних систем. Способи декомпозиції.
Об‘єктно-орієнтована
декомпозиція.
Переваги
об‘єктно-орієнтованого підходу до
розробки
програмних систем.
2.
Поняття
об‘єкта. Характеристики об‘єкта.
Поняття класу.
Співвідношення між класом та його об‘єктом. Складові частки об‘єктноорієнтованої технології та їх використання щодо розробки програмних
систем.
3.
Визначення терміна
"об‘єктно-орієнтоване програмування".
Принципи об‘єктно-орієнтованого програмування. Абстракція. Інкапсуляція.
Ієрархія. Агрегація та спадкування. Поліморфізм. Достоїнства та недоліки
об‘єктно-орієнтованого програмування. Абстрактні типи даних. Проектування
абстрактного типу даних.
4.
Синтаксис структур та класів у мові C#. Елементи класу. Доступ до
елементів класу. Посилання this. Перевантаження методів класу. Об‘єкти в
програмі. Послідовність створення об‘єкта. Конструктори. Основні властивості

7

конструкторів. Звільнення пам‘яті. Система "збору сміття". Статичні дані та
методи: призначення, властивості, особливості використання.
5.
Відношення агрегації. Реалізація агрегації у мові C#. Відношення
спадкування. Синтаксис спадкування у мові C#. Ініціалізація об‘єкта базового
класу. Варіанти використання спадкування. Перевизначення методів. Заборона
спадкування. Рядкове представлення об‘єкта.
6.
Реалізація принципу поліморфізму у мові C#. Раннє та пізнє
зв‘язування. Віртуальні методи. Абстрактні класи та методи. Реалізація
поліморфної поведінки на базі абстрактного класу. Правила застосування
абстрактних класів. Інтерфейси. Реалізація поліморфної поведінки на базі
інтерфейсу. Правила застосування інтерфейсів.

3. Рекомендована література.
Базова
1. Скотт К., Фаулер М. UML. Основы- СПб: "Символ-Плюс", 2002. - 192 с.
2. Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование. Пер.
с англ. - М., ДМК Пресс, 2001. 176 с
3. Боггс М., Боггс У.UML и Rational Rose - М.: "ЛОРИ", 2000. - 582 с.
4. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами
приложений / [Гради Буч, Роберт Максимчук, Майкл Энгл и др.] ;пер. с
англ. – М. : ООО "ИД Вильямс", 2008. – 720 с.
5. Лабор В. В. Си Шарп: Создание приложений для Windows. — Мн.:
Харвест, 2003. — 384 с.
6. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа.NET4.0 /
Эндрю Троелсен ; пер. с англ. – М. : ООО "ИД Вильямс", 2011 – 1392 с.
7. Основи програмування мовою С++: Навчальний посібник/ Є.П. Путятін,
В.П. Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Х. ТОВ
«Компанія СМІТ», 2005. – 320 с. ( с. 106-131).
Додаткова література:
8. Нэш Т. C# 2010: ускоренный курс для профессионалов / Трей Нєш ; пер.
с англ. – М. : ООО "ИД Вильямс", 2010 – 592 с.
9. Шилдт Г. С# 3.0: руководство для начинающих / Герберт Шилдт ; пер. с
англ. – М. : ИД "Вильямс", 2009 – 688 с.
10. Леоненков А. Самоучитель UML 2 / Александр Леоненков. – СПб. :
BHV, 2007 – 576 с.
11. Маки А. Введение в .NET 4.0 и Visual Studio 2010 для профессионалов /
Алекс Маки ; пер. с англ. – М. : ООО ИД "Вильямс", 2010. – 416 с.
12. Программирование для Microsoft Windows на С#. В 2-х томах. Том 1 /
Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом Русская Редакция, 2002. —
576 с.
13. Программирование для Microsoft Windows на С#. В 2-х томах. Том 2 /
Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом Русская Редакция, 2002. —
624 с.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання (питання, що виносяться на
залік)
1. Перелічіть основні властивості ООП.
2. Розкрийте зміст поняття – інкапсуляція класу.
3. Дайте визначення актора.
4. Дайте визначення класу й об’єкта.
5. Дайте визначення прецеденту
6. Опишіть шаблон специфікації прецеденту.
7. Для чого використовують діаграму видів діяльності?
8. Як утворити кооперацію реалізації прецеденту?
9. Коротко охарактеризуйте специфікацію атрибута класу.
10. Коротко охарактеризуйте специфікацію операції класу.
11. Коротко охарактеризуйте можливі застосування відношення
асоціації на діаграмах класів.
12. Що таке асоційований клас і багатополюсна асоціація?
13. Коротко охарактеризуйте можливі застосування відношення
агрегації на діаграмах класів.
14. Коротко охарактеризуйте можливі застосування відношення
композиції на діаграмах класів.
15. Що відображає діаграма кооперацій?
16. Що відображає діаграма послідовностей?
17. Що відображає діаграма станів?
18. Що таке життєва лінія об’єкта?
19. Опишіть специфікацію найпростішого переходу між об’єкта-ми.
20. Що відображає діаграма компонентів?
21. Що відображає діаграма розміщення?
22. Для чого використовують представлення прецедентів?
23. Для чого використовують логічне представлення?
24. Яку роль в ООП відіграє успадкування?
25. Що таке поліморфізм?
26. Яким ключовим словом розпочинається визначення класу?
27. Що розуміється під елементами класу?
28. За допомогою якої операції здійснюється доступ до елементів класу в
сполученні з об’єктом класу?
29. За допомогою якої операції здійснюється доступ до елементів класу в
сполученні з вказівником на об’єкт класу?
30. Яка функція використовується для присвоювання значень закритим
даним – елементам класу?
31. Яка різниця між відкритими (public) і закритими (private) данимичленами?
32. Чи можуть функції-члени бути закритими?
33. Чи можуть змінні-члени бути закритими?
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34. Чи потрібно оголошення класу завершувати крапкою з комою?
35. Яка функція викликається для виконання ініціалізації класу?
36. Який конструктор використовується за умовчуванням?
37. Яке призначення деструктора?
38. Коли викликається конструктор копіювання?
39. Які можливості надає успадкування при розробці програмного
забезпечення?
40. Дайте означення базового класу.
41. Чи може довільний клас мати доступ до закритих елементів базового
класу?
42. Як здійснюється доступ до елементів базових класів?
43. Як визначається просте успадкування?

